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ىهوأةىالتحرور
 ربدىالرزاقىالطباوجيذنونىمودونىد.ى .ىأ

ىمدورىمركزىدراداتىالموصل
ىرئوسىالتحرور

 االرضاء

 ىمركزىدراداتىالموصل/ىجامطظىالموصل./ىمدورىالتحرورىهدىىوادونىوودفأ.م.د.ى/ 

 مركزىالحدوىللدراداتىالكموظىوالتراثوظ/المملكظىالمتحدة.أ.د.ىاحمدىربداللهىالحدو:ىى 

 أ.د.ىحدنىمحمدىنور:ىمركزىالتراثىوالحضارةى/ىجامطظىقناةىالدووس/ىجمؼوروظىمصرى
 الطربوظ.

 /جامطظىالموصل.ىأ.د.ىذنونىوونسىالطائي/مركزىدراداتىالموصلى 

 .أ.د.ىحدونىفالحىالكدادبظ/ىجامطظىمؤتظ/ىالمملكظىاالردنوظىالؼاذموظ 

 .أ.د.ىصباحىمؼديىارموض/ىقدمىالتاروخ/ىكلوظىالتربوظىابنىرذد/ىجامطظىبعداد 

 .أ.د.ىمحمدىحدونىرليىجودةىالدووطي/ىقدمىالتاروخ/ىكلوظىالتربوظى/ىجامطظىوادط 

 مصرىالطربوظىجمؼوروظى/ىأ.د.ىدموحىذطالنى. 

 .ىجامطظىالموصل.م.ىهناءىجادمىىمحمدىالدبطاوي/ىمركزىدراداتىالموصلأ/ 

 ولىرليىمراد/ىقدمىالتاروخ/ىكلوظىصالحىالدون/ىجامطظىاربول.أ.د.ىخل 

 اإلماراتىالطربوظىالمتحدة/ىىمطؼدىالذارقظىللتراث/ىالحافظىأ.م.د.ىمحمدىحدنىربد. 

 .أ.م.د.ىمحمدىصالحىرذود/ىقدمىاللعظىالطربوظ/ىكلوظىالتربوظىاالدادوظ/ىجامطظىتلطغر 

 امطظىالموصلرروبظىجمولىمحمود/ىمركزىدراداتىالموصل/ىجأ.م.د.ى. 

 لى/ىجامطظىالموصلحمود/مركزىدراداتىالموصىأ.م.د.ىمؼاىدطود. 

 مدققىاللعظىالطربوظ:ىأ.م.د.ىرليىاحمدىمحمدىالطبودي/ىمركزىدراداتىالموصل/ىجامطظى
 الموصل.

 :ىجامطظى.ىرمارىاحمدىمحمودى/ىقدمىالترجمظ/ىكلوظىاالدابمم.مدققىاللعظىاالنكلوزوظ/
ىالموصل.
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ىلظىدراداتىموصلوظفيىمجىذروطىالنذر
 اخرى. جمالتجيب اف يكوف البحث املرسل اىل اجمللة غري منشور يف  -1
 االحباث اليت التتوافق مع ضوابط الكتابة والنشر يف جملة دراسات موصلية الترسل اىل التحكيم. -2
ك ِّمػ  البحث الذي يُدقَّق من احملرر على نظاـ تعقب األحباث، ويقبل منه، يرسل عرب النظػاـ نسهػه اىل ح -3

اثنػػ  علػػى األقػػل. ويف ضػػاؿ النػػرورل  كػػن ثرسػػاله اىل أ وػػر مػػن حك ِّمػػ . ويتشػػذ القػػرار الن ػػا   بنشػػر 
البحػػث عالعتمػػاد علػػى رأي أغلبيػػة احملكمػػ . ويتػػابع احملػػرر بدقػػة توصػػيات احملكمػػ . واجمللػػة  ػػا ا ػػق يف 

 تعديل األحباث املرسلة الي ا. وقبوؿ النشر أو الرفض.
لباضث االعرتاض على رأي احملكم  بشرط تقدمي الػدليل. ويػدرس اػذا االعػرتاض، وااا  انػ  يهتطيع ا -4

 ضرورل، أرسل البحث اىل حك ِّم  آخرين.
ىذروطىالكتابظ:

 :زبطيط الصسحة 
( وجيب أف زبطػط الصػسحة حبهػب املعػايري Microsoft Wordجيب أف تكتب األحباث على برانمج )

 التالية:
 .A4طوؿ الصسحة: عمودي  -1
 .سم  2,5ا اشية العليا وا اشية الهسلى :  -2
 سم. 3ا اشية اليمىن وا اشية اليهرى:  -3
 Traditional Arabicنوع اخلط )عللغة العربية(:  -4
 . Times New Roman(: Englishنوع اخلط ) -5
 .14ضجم خط النص العادي يف املنت :  -6
 .18العنواف علعربية:  -7
 .16العنواف عالنكليزية:  -8
 .لألحباث العربية 13الهسلية  ا واش  -9

 رنوانىالبحثى:

 .ينبغ  اف يكوف عنواف البحث عللغت  العربية واالنكليزية 
 .جيب ترؾ سطر واضد فارغ قبل العنواف عللغة االنكليزية 
 .جيب اف يكوف العنواف يف وسط الهطر 
 .)جيب اف تكتب  ل ضروفه  بريل عللوف الغامق )الساضم 
 (.0ين )و لعنامهافة التباعد ب  ا 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادمىالباحثىورنوانه:

 .يكتب رب  عنواف البحث: اسم الباضث، درجته العلمية، مكاف عمله فقط عللغت  العربية واالنكليزية 
 :الملخص

  لمػػة، ويوضػع امللشػص يف بدايػػة   250-200جيػب اف يكػوف ملشػػص البحػث عللغتػ  العربيػػة واالنكليزيػة مػن 
 البحث.

 .يرتؾ فراغ سطر واضد قبل عنواف امللشص سواء أ اف عللغة العربية اـ عللغة االنكليزية 
 .تكوف  لمة )امللشص( يف بداية الهطر 

 الكلماتىالمغتاحوظى:

  لمات مستاضية.  5-3جيب اف تهتشدـ يف البحث  
 . يكتب تر يب )الكلمات املستاضية( عرينًا اىل اليم 
 (.14م خط )تكتب الكلمات املستاضية حبج 
 ( ب  الكلمات املستاضية.،توضع فاصلة ) 
 توضع ).( بعد الكلمة االخريل من الكلمات املستاضية. 

 المدخل:ىى

 .جيب أف يبدأ البحث دبدخل يتنمن: ادؼ البحث، ونطاقه، ومقارعته ، ومن جه 
 .يكوف عنواف املدخل يف بداية الصسحة اليت تل  صسحة امللشص 
 (14وسط الهطر، وتكتب خبط )غامق( ضجمه )كوف  لمة )املدخل( يف ت 

 نّصىالبحث:

 ( يكتب خبطTraditional Arabic.) 
  :14ضجم اخلط 
 (0( وبعد الك )6كوف املهافة ب  الهطور واضدل، ويكوف التباعد يف البداية )ت. 

 الطناوونىالغرروظ:

 .ًتكتب العناوين السرعية اىل اليم  ضصرا 
  16ضجم اخلط يف العناوين السرعية. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدسىالمطبػظىفيىادتخدامىالخرائطىواألذكالىوالجداول:

 .  الرتقيم اآليل للشرا ط، واالشكاؿ، والصور والرسـو
  توضيح اذا الرتتيب يف نص البحث، و تابة امسه فوقه، واإلضالة اىل املصدر الذي ُأخذ منه ثاا  اف مأخوااً مػن

 مصدر.
 ل )..(( عللػػػػوف االسػػػػود السحػػػػم )الغػػػػامق(، وتكتػػػػب ، الشػػػػك1، اخلريطػػػػة 1يكتػػػػب عنػػػػواف مػػػػا سػػػػبق )ا ػػػػدوؿ

 التوضيحات الالضقة خبط ما ل يف الوسط.

 االقتباداتىواالحاالت:

 ( نظػػاـ االضالػػة نظػػاـ )دراسػػات موصػػلية( يطبػػق يف البحػػث املرسػػل اىل جملػػةAPA-6  األمريكػػ )
 ضصرايً.

 المصادر:

 يتبع يف األحباث املرسلة اىل جملتنا يف  تابة املصادر نظا( ـAPA) 
 .يتحمل الباضووف مهؤولية صحة املصادر 
 .جيب التسريق ب  املالضظات واملراجع 
  ترقم املالضظػات يف مػنت البحػث )تػرقيم آيل(. ويوضػع الػرقم يف لايػة البحػث حبهػب ترتيبػه يف مػنت

 البحث.
 خصوصواتىأخرى:

  ط، واملصادر.صسحة تشمل املالضظات، ا داوؿ،األشكاؿ، اخلرا  20جيب أال يتجاوز البحث 

 .لغات البحث املعتمدل يف اجمللة: اللغة العربية ، اللغة االنكليزية 

  ذبػػػػب يف األحبػػػػاث املرسػػػػلة اىل اجمللػػػػة مراعػػػػال قواعػػػػػد اللغػػػػة. ولػػػػذلك يتحمػػػػل الباضػػػػث مهػػػػػؤولية
 املشكالت واالنتقادات الناذبة عن الك.

 جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية(  ضقػػػوؽ فليػػػث األحبػػػاث املرسػػػلة اىل جملػػػة )دراسػػػات موصػػػلية( تعػػػود اىل
 وز استشدام ا دوف االضالة الي ا.والجيوز نشراا، وطبع ا يف مكاف آخر، والجي

 :يرسل البحث  اماًل على الربيد االلكرتوين التايل 

E-Mail:mosul.studies@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىمجلـظىدرادـاتىمـوصلوظ
 مجلظىفصلوظىمحكمظىوصدرها

 

 مركزىدراداتىالموصل

 

ىنوظوصلىاألكادوموظىفيىالطلومىاإلنداتطنىىببحوثىالم
 الصسحة اسم الباضث عنواف البحث ت

ي كتاب  -1
 
ة إلنورية ف إلمرويات إلتاريخية للسير

ي أخبار إلدولتير  إلنورية وإلصالحية 
 
إلروضتير  ف

ي شامة إلمقدخي   م(7661ـه /  666)ت ألب 

 م.د . قيس فتحي إحمد

 أ.م.د. نشوإن دمحم عبدهللا و 

1-27 

ي إلجهو  -2
 
إ ف د إلصحية لمكافحة مرض إلكولير

 (درإسة وثائقية7661-7666إلموصل)

ي 
 
 42-29 أ.د. ذنون يونس إلطاب

أحمد قاسم إلجمعة نشأته إالجتماعية  -3

 وإلثقافية

 أ.م.د. هشام سوإدي هاشم

 إلباحث ليث يونس خلف عباس و 

43- 57 

ي مدينة إلموصل لعام  -4
 
جائحة كورونا وتدإعياتها ف

6262 

 73-59 د. عروبة جميل محمودأ.م. 

ي إلموصل إلوإقع  -5
 
إلمدإرس إالبتدإئية إالهلية ف

 وإلطموح

م.د. لقاء خليل إسماعيل يحير 
 إلغزإلي 

م.د. عمر ساجد مخلف حسن   و 
ي 
 
 إلسامرإب

75-85 

ي تعليم إلقرآن  -6
 
جهود إلمرأة إلموصلية إلمعارصة ف

  إلكريم, نرجس و
 
 ورقاء إلجوإدي أنموذجا

 102-87 ؤيمان عبد إلحميد دمحم إلدباغ أ.م.د. 

ن  -7 ( لحسي  ي رواية )الِقران العاشر
ن
المدار النّصي ف

 دراسة سيميائية تأويلية رحيم
 122-103 م.د.  قتيبة محسن علي 

 فاعلية إالنا وعالقته بالذكاء إالجتماعي  -8
 لدى طلبة جامعة إلموصل 

 م.د. نعيمة يونس إلزبيدي         
ي أ.د. ندى و     فتاح إلعباج 

123-157 

ي لدى إعضاء هيئة  -9
 
وب مهارإت إلتعليم إاللكير

ي محافظة  إلتدريس 
 
ي معاهد إلفنون إلجميلة ف

 
ف

 نينوى

 184-159 م.د. جنان إحسان خليل
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(1) 

 23/22/3232اتريخ قبول النشر:  34/6/3232اتريخ استالم البحث: 

المروواتىالتاروخوظىللدورةىالنوروظىفيىكتابى
ىالروضتونىفيىأخبارىالدولتونىالنوروظىوالصالحوظ

ىم(7661هـى/ى666ألبيىذامظىالمقددي)تى
Historical Accounts of the Nuri biography 
in the Book al-Rawdatain in the News of 

the Two States Al-Nuriyya and Al-Salih by 
Abu Shama Al-Maqdisi (665 AH / 1267AD) 

ىقوسىفتحيىاحمدى.م.دى
ىالمدوروظىالطامظىلتربوظىنونوىىى

ىتاروخىادالمياالختصاصىالدقوق:
ى

M.D: Qais Fathi Ahmed 

Directorate General of 

Education Nineveh 

Specialization:Islamic History 

ىنذوانىمحمدىربداللهى.أ.م.د
ىقدمىالتاروخ/كلوظىاآلداب/جامطظىالموصلىى

ىتاروخىادالمياالختصاصىالدقوق:ى
ى

M.D:Nashwan Mohammed Abdulla 

University of Mosul/Faculty of Arts  

/History  Department 

Specialization:Islamic History 

ى
 
ىى
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(2) 

 ادلستخلص
ت ي تارخييػػػػػا  يطتاريػػػػػا لدػػػػػود بػػػػػير ي ػػػػػو ا ػترػػػػػيا لػػػػػا زبمػػػػػ  ي ػػػػػ  ب   ػػػػػا يظتػػػػػ ر      ػػػػػا ا يظت و ػػػػػ  تعػػػػػو ي ػػػػػ كيا        

ـ(  ػػػػا كػػػػ ؿ لتالػػػػث )ي  كاػػػػتني ا  كرػػػػار ي ػػػػوك تني ي ةير ػػػػا كي  ػػػػ  يا(  ػػػػا يجػػػػ   ػػػػا ب ػػػػ   ػػػػػا 7661جػػػػػ / 666)ت
كاريػػػػػا  ياتػػػػػث كب ػػػػػ تث  ػػػػػا  ػػػػػود جػػػػػقي يماجػػػػػو م ػػػػػو اػػػػػرخي ي عو ػػػػػو  ػػػػػا ي ػػػػػ كيات ي تارخييػػػػػا ي ػػػػػ  تةي ػػػػػخي لػػػػػني ركيات 

 يػػػػػ  يشتػػػػػث كبدػػػػػرث ص جػػػػػ  ريػػػػػااتث ي    ػػػػػيا ك ػػػػػالني ركيات ي ػػػػػارت يذل   ػػػػػاات  كمتي اتػػػػػث كيايرتػػػػػث كيؾتازيتػػػػػث يظت ت اػػػػػا 
 ي    ة ا ي عر يبيا كيالقت اا ا كيذل غو ذ ك  ا ت ك يالؾتازيت ي مثود .

خي هبػػػػػا  يػػػػػاد بػػػػػير ي ػػػػػو ا ػترػػػػػيا لػػػػػا زبمػػػػػ  كقػػػػػو جػػػػػوؼ ي رزػػػػػ  يذل يلػػػػػ يز ت ػػػػػك يظتة ػػػػػ يت ي مثػػػػػود ي ػػػػػ   ا ػػػػػ        
كاكرت ا قيػػػػػااد يال ػػػػػا ا مػػػػػود ز ةيػػػػػا  ػػػػػ وت يكت ي  ػػػػػ يع ي  ػػػػػ يي يال ػػػػػ    ك ت  ػػػػػ  ظت   ػػػػػا قاا ػػػػػا ديمػػػػػا تدػػػػػريت ا 

 مب   ا ي اتح كيالبت ار كك ود يال ا ي ع ليا كيال   يا .
 ػػػػػػػػيات ا لتالػػػػػػػػا ي تػػػػػػػػار   كيظتػػػػػػػػييرا كلرػػػػػػػػا تةػػػػػػػػاكؿ ي رزػػػػػػػػ  برػػػػػػػػقد ؼتت ػػػػػػػػ د  ػػػػػػػػا  يػػػػػػػػاد ي   ػػػػػػػػا ا يظت و ػػػػػػػػ  ك         

كيظت ػػػػػاار ي تارخييػػػػػا ي ػػػػػ  ي ترػػػػػوجا ا ذلػػػػػ  ركياتػػػػػث يظت ت اػػػػػا  ػػػػػا  ػػػػػود بػػػػػير ي ػػػػػو ا ػترػػػػػيا زبمػػػػػ  ي ػػػػػ  تعػػػػػو  ػػػػػا  ك ػػػػػ  
ي متػػػػػ  ي ػػػػػ   ركػػػػػخي  وك ػػػػػا بػػػػػير ي ػػػػػو ا ػترػػػػػيا ص ك ػػػػػا خت  ت ػػػػػا  ػػػػػا يؾتػػػػػازيت كلةػػػػػا    وك ػػػػػا رغػػػػػ  ريػػػػػ ي ث ك  كلػػػػػث  ػػػػػ  

 ميث   ى   وت.  ي   يريني ا كقخي لاف ي   يع
  يا ا..يضتم   .بير ي و ا  . ود   .يظت كات الكلمات ادلفتاحية:

Abstract 

        The historical accounts related to the biography of Nur al-Din 

Mahmoud bin Zangi, which was transmitted by the historian Abu Shama 

al-Maqdisi (d. 665 AH / 1267 AD) through his book (Al-Rawdatain fi 

Akhbar Al-Dawlat Al-Nuriya wa Al-Salihiyah) are among the most 

important of what was reported on the biography of this Mujahid, as it 

included many historical accounts that varied between Narratives about his 

life and upbringing in terms of his name and lineage, his most important 

personal characteristics, and between accounts that refer to his jihad, his 

conquests, his management, and his various achievements, including urban 

and economic, and many other such achievements 

        The aim of the research was to highlight those many achievements 

that were celebrated in the life of Nur al-Din Mahmoud bin Zangi and his 

role in leading the nation in a period of time that witnessed the height of the 

Islamic Crusade conflict and to establish a future stage that can be called 

the stage of conquest, victory and the unity of the Arab and Islamic nation. 

        The research also dealt with a brief summary of the life of Abu Shama 

al-Maqdisi and his efforts in writing history and the historical resources and 
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sources that he relied on in mentioning his various novels on the biography 

of Nur al-Din Mahmoud Zangi, which is one of the most extensive books 

that chronicled the state of Nur al-Din Mahmoud, and its achievements and 

state-building despite his struggle and wars With the Crusaders at a time 

when the conflict was most intense. 

Keywords: Nariates. Biography. Noureddine. Judgment. Politics. 

 ادلدخل
لتػػا) )ي  كاػػتني ا  كرػػار ي ػػوك تني   جػوؼ ي رزػػ  اري ػػا ي ػػ كيات ي تارخييػػا يطتاريػػا ي دػػود ي ةير ػػا ي ػػ  اػػر ا          

ي ةير ػا كي  ػػ  يا( ظت  اػث    ي  ا ػػ   ػ ا) ي ػػو ا  رػو ي ػػ زتا لػا اشتا يػػ  لػا الػػ يجي  يظت و ػ  ي و  ػػ   يظتعػػ كؼ    
ي مت  ي    ركخي  وك ا بير ي و ا ػترياص ص ك ا خت   ا  ا   ك)    ي   يريني  ـ(  ا  ك  7666جػ/666 ا ا )ت 

ـ( ا كقػػخي لػػاف ي  ػػ يع ميػػث   ػػى   ػػوتص كل بػػث  ريا  ف   ػػيؿ حلةػػا    ػػ ت يظتتةػػا   ا 7666جػػػ/666  اػػث  لي ػػا ا )ت 
  تت يؽ اال ظتع ما  كرار يطتا و ا" .ي ق ا كضعيي كي تمابيي " اف ي ةاس ال تةظ  اال   عظرا ص كال ت تاخي اال   ةرغا ص كال

كأتيت يمهيا ي رز  ا ي رز   ا ت ك ي  كيات ي تارخييا ي   ب   ا  ةا ي   ا ا ا لتالث  ي  ب    ةا  ػييجو           
    بير ي ػو ا كبريعػا يال ػويل ي ػ  كقعػخي ك ػا  ػ وت  مرػث  ػا يؾتػازيت  و ػود  ػاق ا ا ت ػك ي ػ كيات ي ػ  تم ػ  

 ا  ا  ياد بير ي و ا ػتريا زبم .مي 
كقػػػو ي ترػػػو ي را ػػػ  ا ا ػػػ يا يظتػػػ كات ي تارخييػػػا يطتاريػػػا لدػػػود ي  ػػػ يو بػػػير ي ػػػو ا ػترػػػيا زبمػػػ    ػػػى ي ةدػػػ ا           

ا يظتطري ا  ي   ب  هتا اير ك   دا ي   ا ا    ة   كي تيز   ي      جػا  ا لػوكت ي ػ  تعػو ي طرعػا يالكذل عتػا ك عػيا  رخي ػ
ص كج  ت   ا ي  ي  ص يذ  رػو   يصتػ ي  يالكؿ  (ـ( كي    ر    ى حت ي  ا يال تاذ) ال يجي  ي   رق7991جػ/ 7171 دةا ) 

لم را يظت  ف ك  يات ي را) كاعث   متا) كيظتع ي ات ي   ي ت اجا كرتع ا ك  اارجا كلني  ر  تدريتث    متا) كغو 
كا ػػ يا  ػػود ي  ػػ يو بػػير ي ػػو ا ك تػػورت   ػػ يا يحكرػػار  ل ػػيرد م ػػيؿ مي ػػيؿ  ػػث   ذ ػػك ي  رػػو    ػػويل  ي وك ػػا ي  بميػػا 

ـ( ك رو  يصت ي  7761ق/665م   ي وك ا ي ةير ا مييرا ي   بير ي و ا زبم  ك   الث ك  ةت   يصت ي  يالكؿ   ويل  ةا )
 ي  ي ثا ػػ  لتمر ػػا ي ػػويل ـ( ك رػػو  يصتػػ7711ق/611ـ( ك ةت ػػ    ػػويل  ػػةا )7766ق/667ي ثػػاأب   ػػويل  ػػةا )

ق( ك رػػػػػو  يصتػػػػػ ي  ي  يلػػػػػ    ػػػػػويل  ػػػػػةا 615ـ( ك ةت ػػػػػ  يح ػػػػػويل يظتتر يػػػػػا  ػػػػػا  ػػػػػييال  ػػػػػةا)7711ق/611 ػػػػػةا )
ـ( ص كجقي ي ت دي  يظتقلير  ا  كمػق ي دػياؽ ي ػ  أل  ا ػويل 7655ق/691ـ( ك ةت     ويل  ةا )7711ق/611)

 كاتني ا  كرار ي وك تني ي ةير ا كي    يا(.ي تارخييا ي   تةيعتا     ا ا ا لتا) )ي   
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 اواًل: التعريف ابدلؤلف وكتابو
 م(  2378 - 2323ىـ /  776 - 655نبذة عن سرية ايب شامة ) -2

جي ي  ي    ا) ي و ا  لي  ا ا  رو ي  زتا لػا اشتا يػ  لػا الػ يجي  لػا  ثرػاف لػا    لمػ  لػا  رػاس  لػي            
 و   ي  ػي  يا ػاـ ي عػادل يضتػامث يلػول ي ا يػث يظتػ ر  يظتعػ كؼ     ػا ا ك ة ػ  ي   ػا اص   ػا ا لرػود  ك لي ي  ا   يظت

 ريػػػ ث  ػػػا ي  ػػػػوس (699صص5تص6556؛ ي  رل ػػػػ ص695ص ص 75ص ت7911)يلػػػا لثػػػوص لابػػػخي مػػػيؽ  ا رػػػث يح دػػػػ 
ـ(ص رغػػ  7656ق/699ليػػ  يركػػ   ػػةا )ك ي ػوت ا ا  ػػقص كهبػػا  ة ػػ ت ككماتػػث ك ػػو  ي ػػا يصترعػػا ي ثا ػػ  كي ع ػػ  ا  ػػا ر 

ي ع   ك  ت ػو ا حت ػي ث متا ػث   ػى  و ػو  ػا يظت ػا     ػص لػ ع كيريػرح  ػا يجػ  ي ع ػ  معػ ؼ  ةػث تةػيع  عارمػث كمةيبػث 
ي ع ريا  ص ل غ لع رث   ترا يال ت اا كي تا ا مض ن  ا  رث    ع  كي ةظ  ميث  ص  وي ح   ل  ذ ك  ا بييار   ػ ت 

 ( 697ص ص 75ص ت7911)يلا لثوصكي تز ي ا ي ع   
كجقي  ا يج ث يف  تيذل  كال ا   ي ا اير يضتو   يح  ميا )  ب  جا يظت ك يح  ؼ  ظا  ي و ا  ي ى لػا يظت ػك         

ـ( 7656ق/655ـ(لو  ق كمت يمتتا  ا ا  ي ا ي ة ف  ا  ػعراف  ػةا )7651ق/656ي عااؿ  لي لم  لا   ي) )ت
؛ يلػػػػػػػػا 761ص ص 75ص ت7911؛ يلػػػػػػػػا لثػػػػػػػػوص66صص16صت 7996رد    عػػػػػػػػا ا  ػػػػػػػػق( )ي ػػػػػػػػقجي ص ك يقع ػػػػػػػػا يمػػػػػػػػاك 

 ؛75صص19صت 7996ـ( )ي ػػػقجي ص 7665ق/666( كذ ػػػك ا رتػػػاال يركػػػ د  ػػػةا )766صص6صت 7915بي ػػػيفص
م ػك )يب   يظتور ا ي  لةيا يح و رلا ي و ا  ةمػيرس ي ا مػ  غػ ـ  كيظتورس ي  لةيا (617ص ص 75ص ت7911يلا لثوص

ي و ا يكي يظت ك ي عااؿ اذ  ب  جا لداح   رػ  قا ػييف لو  ػقص ككقػف   ي ػا  كقامػا لثػود ك رػ   ةػوجا ت لػا امػا مي ػا 
ي ػػػا ا غتػػػاؿ ي تػػػ  يف م ػػػث (ص 795صص7صت7995؛ ي ةعيرػػػ  ص695ص 766ص ص 75ص ت7911)يلػػػا لثػػػوص ( ةػػو كماتػػػث

ت لثود( ص ك)  ح ي  ابريا( ص ك) ي  ا اذل يح   يحكؿ(ص  و و  ا يظت ةاات  ة ا لتا) )يكت ار  ر   ا  ق ا غت وي
ص 7911)يلا لثوص ك)يظترع  كا يا  ي  كيظتع يت(ص كلتا) )ي  كاتني ا ي وك تني ي ةير ا كي    يا(ص ك ث ي ق   غو ذ ك

  ػى ابمػار  ك )ي را ػ  شتات ان  ت )ت ي   ر اؿ ي   بني ي دااس كي دال ((71ص ص7ـصت7999؛ ي ع ير ص695ص75ت
ك)ل ف  اؿ لأل  ريو( ي اابريني ك لتا) )ي يرييؿ ا يحرييؿ( ك ) ا ايت ي   ي ( ك )ب جا يظت  تػني  (ي روع كيضتييال

ـ( ص كقرػػ  كماتػث كقػف لترػث ك  ػػةااتث رتيع ػا   ػى يطت يبػػا 7665ق/669ا  كرػار ي ػوك تني( ل ػغ ميػػث اذل  ػييال  ػةا) 
(لابخي كماتث ا  ي ا ي ث اث      699صص 5صت 6556 ق ي ت    لث جا )ي  رل  ص يظتور ا ي عاا يا لو  قص م رياهبا    

ـ( ص يذ اكػ    يػػث ينةػاف يذل  ة  ػث مضػ يت اػ ي    ػا دتػ ض   ػى  نػػ ت  7661جػػ /  666  ػ   ػا  ػ   ر ضػاف  ػةا )
؛ يلػا تغػ م 697صص75صت  7991)يلػا لثػوص  ك ات كقو اما مب ػال  اير ي اػ يا  ص ك ػث  ػا ي عرػ   ػخي ك ػتيف  ػةا

؛ ي  رل ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ص 71ص ص 7صت7999؛ ي ع يرػػػػػػػػػػػػػػػػػ ص 71ص ص 7صت7995؛ ي ةعيرػػػػػػػػػػػػػػػػػ ص661ص ص1لػػػػػػػػػػػػػػػػػ امص ا. تص ت
 (699ص ص 5صت6556

 اثنياً: امهية التاريخ عند ابو شامة وموارده يف كتابة سرية نور الدين حممود 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0441 ثانيالربوعى  -2620ىنيتذرونىالثاى،(06الطددى)ى،مجلظىدراداتىموصلوظ

 

 
(5) 

ريلػ   ريػا  كػالب كػرب   ػيي   ةدػ  اذل ذل  يلي  ا ا يمهيا   ػ  ي تػار    م ػاؿو" كاف يصتاجػ  لع ػ  ي تػار            
 ػػا ت ػػوـ  كرػػار  ػػا أتكػػ  ك عمػػ  ذ ػػك كال  تػػول  كاف را   يػػث كمهػػث ال  تػػ ن  كاف ذلػػ  م    ػػث ال  تػػقل  ال  اػػ ؽ لػػني 

( لث   ا  بث بي ريزا  ك لع  ك ةا  ك ا م  ك امع  كال لني ك ياا ك  و ك  طاف ككز   كال  ع ؼ  ا  ود بريث )
 ث مبع ما  ريزالث كذ ك ي  ور م كقهتا لع    كرار يحانـ كت زيح بدػرت ا كا ضػاح ػت ت ػا مػثف لثػوي ؽتػا      مميف 

حياث  ػياا  ػا ي يقػاي   ايتػث  ع مػا بدػرت ا اذل  ريهبػا كاف بدػر ا ك ػب مي ػا كريػ م ا  ػا  ريػزاهبا كجػي ي) كي ػ  غ  ػ  
( 66ص 61ص ص 7ص ت7991)يلي  ا اص  يحكرار كركيد يراثر" ي ايييو ريع  يظت اار كيظتييرا ز خي ميث قوـ لثو  ا ب  ا

كلػػ ف ي   ػػا ا يرا لػػق ك ي ػػةاب ي رػػيح يف ي ػػقم ال  ع ػػ  ي تػػار   كغت اتػػث ك ػػامث ح وينػػث ل بػػث  اجػػ  ال  ػػورؾ  ظػػي  
 مايوتث ك ةم    ى غوت  وـ يظتع ما ي    تعو يال اس ا ي رز  كي م ـ  ا يظتاا  كرلطث يضتاا  .

كلعػػػػػػو ا ػػػػػػ يات حمهيػػػػػػا ي تػػػػػػار    دػػػػػػيغ  ي   ػػػػػػا ا  ػػػػػػر  كاػػػػػػ  لتالػػػػػػث )ي  كاػػػػػػتني ا  كرػػػػػػار ي ػػػػػػوك تني ي ةير ػػػػػػا           
 رات  ف  رتػػ   ػػا جػػقي ي ع ػػ  لتػػاي  مػػيف  ػػاكا ظتػػا   ػػ تث ك ت ػػا ميػػث  ػػا ك تػػث" ك ػػقل  يلػػي  ػػا ا كي  ػػ  يا(مي يؿ و" 

كا     اث يبث ي تةو ا رت   ااتث كيكرارت كيال ويل ي   يكراجا   ييرات ا ي متالا ك  اار  ع ي اتث ا  نت  و ثث  ا
يذل غتري ا   اار  قل جا كي طى يجيازين  ة ا ك ا يمهيت ا ك ا ذ ك يال ينرات ل وؽ  ػوتث ك دػا يك قػث ك ػوـ بدػ  

ت ي ػت اجا  ػا   ػاار  و ػود  ا يكرات ي يث ل   ا ي) يال ابا ي ع ريػا كي و ةيػا يبػث برػث ي  ػارم يف  ػامت رتعػث  ػا يظتع ي ػا
ميقل و" معروت اذل  ل  لتا) كا  ا جقي ي اا   ى ب   ا يلونني كجي  ر    و ةا ا  ق زتاجا هللا    ك   ي قم 

 اػػا  ػػ   ا ذتػػابني  رزتػػث هللا كجػػي ذتػػاأب ـ( 7716ق/617ريػػةاث يضتػػامث ي ث ػػا  لػػي ي  ا ػػ    ػػى لػػا يضتدػػا ي عدػػال م)ت 
ث كزاتث ميييو  ا لت   ك ل   ي ا ك ت ةتث ككقف   يث ي ع را  كشتعث ي  يي  كي اض   ك     ميث غت وي ماكت  تث كجقلت

 ػػا يظت ػػيؾ يظتتػػ ك  ا ت رتػػا يظت ػػك ي عػػااؿ بػػير ي ػػو ا مػػ ب لأل  ػػا ر  ػػخي  ػػا خاثرت كشتعػػخي  ػػا  كرػػارت  ػػ  أتكػػ  ز ابػػث كتغػػو 
 (66ص 66ص ص7صت7991" )يلي  ا اص  ك بث

ـ( ا  ػق   ي تػار   ي و  ػ   ا 7765جػػ/666 ماا  ا لتا) ذ    ر   ا  ق اللا ي   بد  )ت ي ذل  يبث        
ـ( ص 7655ق/691ك مػػاا  ػػا لتػػ  يحريػػا اأب)ت ص ـ(7765ق/666 ػػ يا يالكرػػار  ػػا  كييػػ  ي وك ػػا ي ةير ػػا اذل  ػػةا )

اتي ػات ي وك ػػا ي ةير ػػا كيبػث يب ػػ    ػػى  ي اػتح ي  و ػػ ص كلتػا) ي ػػ ؽ ي  ػػا  ص ذلػ  ميػػث ي يقػػاي  كيضتػييال  ػػا ي غػػ كيت كي 
ـ(ص كب    ةث يكرار يح لميا ك ا  ػ ل مي ػا ص كلػق ك 7656ق/655لت  ص ي ما   ا ي تار   كي راج  اللا يحنو)ت 

ـ(ص 7651جػػػ/656يب ػػ    ػػى لتػػا) ي ةػػييار ي دػػ طابيا كيلا ػػا ي يي ػػايا ) ػػود ريػػ ح ي ػػو ا يح ػػي (اللا  ػػويا )ت
 (55ص69ص 61ص ص7صت7991 ا لترث )يلي  ا اص قاا      كب   

مض ن  ا ذ ك ذل  يلي  ا ا يبث يب     ى ر اي  ك ي عار كلت   ك  لرا يبث شت   ا "  مييت ي   اؿ ي ث ات           
ك ا يظتورلني  ت ك يحكقات ماكت  ت رتي   ا ا ذ ك  ا  كرار ي وك تني ك ا  ول ا  وهترا  ا كماد ك ياا  ك كز   
 ك   و لرو  ك ذل قور كطو كغو ذ ك م ا  غتري ا  طياا كلتاي ظ  اا   ػ ح ظتطا عػا يظت ػيؾ كيحلػال   ػا ذكم يظتػ ن  

 كيظتااك   ي ذل  ي   ي متا) م اؿ و"كشتيتث ))لتا) ي  كاتني ا  كرار ي وك تني(( " ي  يرا ليخي  ع    يؿ ميثو
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 (57ص ص7صت7991ل هن     ـ )يلي  ا اص ي يب ضخي ت ك ي دةيف ك ج  ا ... مم هنا ك 
 اواًل: نور الدين حممود زنكي سريتو وحياتو ومالمح شخصيتو

 امسو ووالدتو ونشأتو: -2
  و ك اب يي  ا ا م  د كاريا ا لتالث تةاكؿ مي ا ي   ككالاد كب  د بير ي و ا ػترػيا  ػ  ي ػ يات ظتػا  ػ ؼ  ػا         

 ي  الث ي   لاف  ت    هبا و
لػا يقدػة   لػا  رػو هللا ص  جػي  رػاا ي ػو ا زبمػ )م ي يظت ك ي عااؿ بير ي و ا  لي ي  ا   ػتريا لا  راا ي و ا          

ـ( ي كالت يظتيريػ  ا ي دػةا 7761ق/667ميض ا يث ي دػ طاف ػترػيا لػا   لػا   م ػات ي دػ  يق  كال ػا لغػويا  ػةا )
ا ك  اك ػا  يامػ بف مػتح ي عو ػو  ػا ي ػر ا  ة ػا ي  جػا( )يلػا يحنػو ص باد ا م    ي وك ا يال لميا ص ك  ؼ  ةػث ي  ػ ا 

( كجػػػي  لػػػي  ػػػعيو زبمػػػ  لػػػا قدػػػي  ي وك ػػػا خؽ  ػػػة   561ص ص6ص ت7917؛ يلػػػا ك مػػػاف ص 569ص ص 9صت 7991
ص 7صت 7991ي ولػػ  ك   ػػ  زبمػػ    ضػػا ل  ػػ  كي ػػوت قدػػي  ي وك ػػا ك  ػػاؿ  ةػػير ي ػػو ا يلػػا ي  دػػي  ي  ػػ يو )يلػػي  ػػا ا ص 

كقػػػػػو شتػػػػػ  ي  ػػػػػ يو حبػػػػػث  ػػػػػات لع ػػػػػا  (95؛ ي ط  ي ػػػػػ ص ا. تص ص657ص ص 65صت7996؛ ي ػػػػػقجيص57ص 61ص
( جمػػقي مت ذلػػ ت  ةػػو ي   ػػا ا كغػػوت  ػػا يظت ػػاار 95)ي ط  ي ػػ ص ا. تص ص لعػػو   ػػاا بي ػػ  -ي ػػوموا  -يطتييبيػػق 
 ي تارخييا.
ث هللا تعاذل م و ك و  ـي يح ػو يظت ػااؼ  ي دػال    ػ  ي ا  ا كالاد يظت ك ي عااؿ بير ي و ا ػتريا لا زبم  رزت        

؛ ي ط  ي  ص ا. تص 751ص 56ص ص 7صت7991)يلي  ا ا ص  ـ( مبو ةا     7771جػ/ 677 ا      ييؿ  ةا) 
(ب ػػا  بػػير ي ػػو ا ػترػػيا زبمػػ  ا  657ص ص65صت7916؛ ي ػػقجيص  ػػو 591ص ص 9صت 7991؛يلػػا يالنػػوص 95ص

ي تث حتخي ر ا ا كا  يؼ كي وت ي قم لػاف   و ػث   ػى اكييبػث كظتػا  ػاكز ي  ػرا  ػـ  كي ػوت  ػص م و ت ىب ا بالةف كي وت 
)يلػػي    ـ( كقػػو تع ػػ  لثػػو  ػػا كي ػػوت ي ػػقم لػػاف ي عػػ يؽ ي كرل اار يظتيريػػ  كي ػػر ا ي  ػػا يا7716جػػػ/617  ت ػػث  ػػةا ) 

( 95) ي ط  ي  ص ا. تص ص يضتةا صمزاث ي   خف ي م مي كتا ث ا ي و ا   ى يظتقج   (56ص ص7صت7991 ا اص 
لػاف  دػا يطتػب لثػو يظتطا عػا   متػ  ي و ةيػا  ترعػا  ػياثر ي ةري ػا  ييظرػا   ػى ي  ػ د  الاػا   ػى تػ كد كي ت    ةث يبث  

ي   خف ي م مي     ا   ى مع  يطتو   ت وي ا يابااؽ  تز ا ا يظتطا   كيظت لػ ص دل تدػر   ةػث ل رػا مزػض ا راػات 
(م ي ػػان زيجػػوينص 55ص7صت7991 اػػ  ت ك  ػػ ى  ػػا ا يػػث ل رػػا  ػػق  دػػرع ا  ك ار ػػاا اذل  ػػةا  ترع ػػا )يلػػي  ػػا اص كال ا

 اظتانص غتاجوين ص  تيياعان     ا يث ي ضعيف كيظتظ ـي  ص قي   ا  وتث يهنا  ا ي ػ   ػو يظت ػيؾ يظتت ػو ني )ي ط  ي ػ ص 
  ن  ا يلا يالنو قي ث و" يبث لاف  شت  بي   ي  ا ػاص  ػي   ػث ضتيػا ( ي ا  ا كرياث مقل  يلي  ا ا ب95حتاا ي وؾ ص ص 

ك ػق لابػخي  دػوتث  (577ص ص6صت7991اال ا  ةمثص كلػاف كي ػ  يصتر ػا  دػا ي  ػيرد   ػي ي عيةػني " )يلػي  ػا اص 
يظتعػارؼ مبثالػا  ور ػا  ػا  ا حبػييع  (ـ7716-7761جػػ/ 617-جػػ 667ك رالث ا مود تػيذل كي ػوت  مػ  يظتيريػ   ػا) 
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يابدابيا يظت ت اا ا غتاالت ي ع ـي ي ديا يا كيااير ا كي عدم  ا ياااما اذل ي ع ـي ي    يا ي و ةيػا كقػو رتعػخي  ور ػا 
 (761ص ص 6551)ي    ص يضتياد ي م ل ي    اش مي ا بير ي و ا لني يح  ي) ي ةظ م كي تطري  

 زواجو وأوالده: -3
ـ(   ػػا   ػػرخي ي ػػو ا كػػاتيف)ج    ػػرخي ي ػػون ا كػػاتيف  لةػػخي يح ػػو 7716جػػػ/617 ػػةا )تػ كت بػػير ي ػػو ا           

 عني ي ون ا  ب  زك ا بير ي ون ا ي ري ح ي ون اص ككيقاا يظتور ا يطتاتيبيا يصتييبيا لو  ق   زةاياص كلةخي كاب ات    يميا 
يح مةا  كقاما لثود لابخي كماهتا ا ر     ى ي   ؼ ي  ر   كارت ي) ي ة  ص كلةخي ت لا ل ا ييفص ك كقاخي   ى جقت 

؛ يلا تغ م ل امص ا. 616ص ص 1صت7911ـ( امةخي ا ي ولا ي   لةت ا عتا ل ا ييف() ي قجي ص 7711ق/615 ةا )
؛ ي ةعيرػػػػػػػػػػػػ  769ص ص7916؛ لػػػػػػػػػػػػوريف ص 111ص 116ص 6صت7996؛ يلػػػػػػػػػػػػا ي عرػػػػػػػػػػػػاا يضتةر ػػػػػػػػػػػػ  ص 99ص ص 6تص ت 

و  عني ي و ا)جي يح و  عني ي و ا  ب  لا  رو هللا ي طغتميأل   ػوـ  دػم  يح ( يلةا يح لك 511ص ص 7صت7995ص
ا  ق ك ول  ي وك ا لاف  اق    ا ان  ول ي  لثو ي  وقات  ارل يعترا  لاف  ول  اك ا  كالا   تاذت يح لك بغتمنيص 

كي ع ػػػ  ا  ػػػا رليػػػ  يركػػػ   ػػػةا كيضتػػػال   و  ػػػقص كير ػػػ  عتػػػا صيريػػػالث  ػػػ ض ا ي مرػػػو لػػػاف  ػػػر  كماتػػػث ا  ي ػػػا ي ثا ػػػ  
ـ( كامػػا ا ا ػػييف ي ػػوير يح لميػػا ي ػػ  لػػاف  دػػمة ا ي ب ػػ  لعػػو ذ ػػك اذل يظتور ػػا ي ػػ   ر جػػا يظتور ػػا 7719ق/611)

؛ 65ص 51صت7916؛ ي ػػػػقجي ص 711ص ص9صت 7991؛ يلػػػػا يالنػػػػوص 666ص ص 7صت7991يظتعيةيػػػػا( ) يلػػػػي  ػػػػا ا ص
؛ 651ص ص 9ـصت6555؛ ي  ػػػػػاوم ص616ص ص 6لػػػػ ام ص ا. تصت؛يلػػػػا تغػػػػػ م 767ص ص 1صت 7911ي ػػػػقجي ص 
 ػال  ا  ػقص لعػو  ف تػ اات يظت ي ػ ت ( 666ص ص6صت7996؛ يلا ي عرػاا يضتةر ػ ص 56ص ص61صت6575ي عر مص

لػػػػػػني ي ػػػػػػ   ني كي ػػػػػػت  ت يضتػػػػػػاؿ لية رػػػػػػا ص كلتػػػػػػ  لتػػػػػػا)   ػػػػػػو ي ػػػػػػ كيت ا ا  ػػػػػػقص  ضػػػػػػير ر ػػػػػػ  بػػػػػػير ي ػػػػػػو ا ا  ػػػػػػةا 
ا ويا يصت از  ص  اا ي يمو يذل     كل زرا يلةػا  عػني ي ػو ا مػقل  يلػي  ػا ا و "وكا ـ(  ك ا  ف مت 7716جػ/617)

ص 6صت  7991)يلػػػي  ػػػا اص  خكػػػ  ريػػػا  تػػػ كت ي دػػػ طاف يطتػػػاتيف يظتةعيتػػػا   ػػػرا ي ػػػو ا لةػػػخي يح ػػػو  عػػػني ي ػػػو ا  بػػػ "
بػػير ي ػػو ا يطتػػاتيف يلةػػا  ـ( لػػاف ي ػػ كيت مي ػػيؿ و"كمي ػػا تػػ كت يظت ػػك7711ق/615كذلػػ  ي ػػقجي يبػػث ا  ػػةا ) (157ص

( كيالقػػػ )    ػػػزا  ػػػا يتا ػػػخي   يػػػث 77صص51صت7916يح لػػػك  عػػػني ي ػػػو ا  بػػػ ص ك ر ػػػ خي ا يػػػث اذل   ػػػ " )ي ػػػقجيص
 ـ(.7716جػ/617يظت اار يف ي  كيت لاف ا)

ك ات ػا  كذل ت يظت اار ي تارخييا ي   ت رتػخي  ع ػرخي كػاتيف  و ػو  ػا ي  ػاات يضتريػود ي ػ  تػوؿ   ػى تػو ة ا        
كج   ا   ف ي ةدا  ك   ر ا ك    ا ا ي  يابا ك     ا  دتردمث  ا ي و ا ي ع كد قل   ة ا يلي  ا ا م اؿو" م

)يلػػي  ي ػػين ى كعتػػا   ػػ  انمػػق ك عػػ كؼ كريػػوقات كركيتػػ    ا ػػ ي  ااريريت كلةػػخي   ا  ػػا  كي  ػػيميا لو  ػػق  ور ػػا كريبػػا"
ل كي ػػو ا ممابػػخي تمثػػ  ي  يػػاـ ا ي  يػػ ص  ػػص قيػػ  يهنػػا ا ي ػػوي  ة ػػا ي ت ػػي ( ػػص  ػػ ؼ 615ص ص5صت 7991 ػػا ا ص 

يالاـ كان خي  ي ا  ا كراجا ي  ي   م ريرزخي كج  غضىبص مد عتا بير ي و ا  ا    جاص مقل ت بي  ػا ي ػقم منػيت   ي ػا 
ك ػةح ي ضػارلني كراجاص م    بير ي ػو ا  ةػو ذ ػك لضػ ) ي طرػيؿ ا ي   عػا كقػخي ي دػز   تػيقث ي ةػايرني  يةػقيؾ    يػاـص 

(ص كقػػو ذلػػ  يلػػا لثػػو ا   ػػويل  ػػاـ) 766ص ص  6551؛ ي  ػػ  ص516ص ص76صت7911  ػػ ين  ػػ   ن  )يلػػا لثػػو ص
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ـ( يبث ا  ييؿ كري خي ي   د يظت ك بير ي و ا ػتريا زبم  اذل لغويا ت  و  ف حتفَّ  ا جةاؾص كج  ي دَّػخي  7761جػ/665
مت  اجا يصتيض ك ع   يطتوـص كزت خي عتا ياقا ات ك ةل  خي غا ا يال يـ )يلا    رخي ي و ا كاتيف لةخي  عني ي و ا  بة ص 

( كك ػػػف بػػػير ي ػػػو ا  ػػػا زك تػػػث   ػػػرخي ي ػػػو ا كػػػاتيف  يلةػػػا كي ػػػود 166ص ص76.ت 576ص ص76صت7911لثػػػو ص
ض  دل لػث  ػاـ) كك و ا مها ي  احل اشتا ي  ي قم تيذل يضتم   ا لعوت كتيا  اين دل  ر غ ي ع   ا  ا ي عر ص  ػا  ػ ي   ػ  

ص ص 6551)ي  ػػ  ص  ـ( مت تػػيا ا ا  ػػق باػػ ن 7766جػػػ /611ـ( ك زتػػو ي ػػقم ك ػػو  رػػاب  ػػاـ )7717جػػػ /611
766) 

 عبادتو وزىده وعدلو: -4
  ا زجوت ك رااتث ك  رث مثبث لاف     عا   مث كلث د ذكاي  ل ات ك  ييعتا ال أيل  كال   ر  كال  ت  ؼ ميرا           
يذ لػاف دييػ  اذل ي تيياػ  كػترػا ي ع رػا  ك جػ  ( 55ص ص7صت 7991)يلػي  ػا ا ص   ػا   ػك لػاف  ػث قػو ي ػويت خي ث اال

كدل   ػػر  يظت لػػ  يظت ػػةي ا  ػػا يضت  ػػ  يك كاػػ  ي ػػقج  ليػػوت ك ةػػ   (675ص 659ص ص71صت7996)يلا يصتػػيزمص ي ػػو ا
مػػ ض ي ع يلػػا ي  ػػ  يا   يػػث صكلػػاف   ػػ   ميطيػػ   ػػ ) يطترػػ  كليع ػػا ا رتيػػ  لػػ ات ك ػػا ااكاعتػػا اذل ي ر ػػو ص لػػاف  ػػت  

ي   د ك ث  كريا ا ي ة ار مثذي  ا  ي  ي  كري ى ي ع ا  كانـ  دتي ث ب ف ي  ي  ك  ـي اذل ي ياػي  مي ػ ى لثػوي ك ػو ي 
 ميماػ  يال ػارد يذلص ( 56ص ص 7صت  7991ك دتغا  ك     اذل لم د ميظ      لػي) ك  ػتغ  مب ػاـ ي وك ػا)يلي  ػا ا ص 

 ر ػػغ ذ ػػك ميرػػا ركيت يلػػي  ػػا ا كذلػػ ت  ػػا  بػػث زتػػ  ا يػػث  ػػا   ػػ   را ػػا  ػػا ي   ػػ  ي  ميػػ   قجرػػا م ػػ  حيضػػ جا  ةػػوت 
ميرياخي  ث م     تاخي ا ي ا كليةرا ج   عث ا  و ث ا كاذي قػو  ػا ت ر ػ  ريػيا مػا   هبػا  ػث م يػ   ػث اهنػا ال ت ػ ح عتػقي 

 ػػث مػػثأب  ر ػػي  ف   ػػيض  ة ػػا ا يركػػ د مدػػ رخي ا يػػث مدػػار هبػػا اذل ي   ػػ  ك ػػي   طػػ  غوجػػا لػػاف  باػػ   ػػث م ػػاؿ   طيجػػا 
 (51ص ص 7صت  7991)يلي  ا ا ص  لغويا مرا  ا لدخي  اا ا ةار   وم  ك  ر   اا ا ةار

اذي  ريا ي ػػو ا  ميمتاػػ  ل ػػيؿ و" ي   ػػ   ريػػ ح ك  ك ػػا زجػػوت ي ضػػان  بػػث   ػػ    ػػ اط    الػػث ا ي ػػو ا    ػػى يظتةػػال           
ي ا و اذل رزتتك يطتاا  عتيرتك يظتعت   ل يتك يماجو ا  ري ك يظت يلب ح وي  ا ةك  ي ي  ا   ػتريا لا زبم   روؾ 

لا خؽ  ة   انري    و يظت  ةني ممت  بير ي و ا   ى ر س ي  قعا خبطػث  ال  مػق)   ػى يظتةػ  صكلتػ  لػث بدػ  اذل رتيػ  
)يلػػي  ػػا ا ص   ي   ػػ   رت يضتػػق   ػػا ي   ػػ    ػػعوت ي   ػػ  يب ػػ ت ي   ػػ  كم ػػث " ي ػػر ا كلتػػ  ا خكػػ  ي  قعػػا ي  رػػو كي ي ػػو ا

 (61ص 61ص ص 7صت  7991
كي ا  ا  وؿ بير ي ػو ا ػترػيا م ػو لػاف  تزػ ل ي عػوؿ ك ة ػف يظتظ ػـي  ػا ي ظػادل كي  ػيم كي ضػعيف  ةػوت ا           

م  ذ ك اذل  ا   كال   و ك ا  و ث يف قاا  يضتق  يي  كلاف  در   ميل يظتظ ـي ك تيذل ل ف  ا ث لةادث كال  
ا  ق لع  ي يث  دتو يث يذل غت دث   ػميل   ػث م رػا   ػ  بػير ي ػو ا تػ ؾ  اليػوت ك ػار اذل ي  ااػ  كجػي  يةاػق لرػاؿ 
ي ػو ا لػا ي  ػػ  زكرم ك ر ػ  اذل ي  ااػػ    ػيؿ و" ػػث ابػأل قػػو  اػخي ػتالرػػا ما ػ ك  عػػ   ثػ   ػػا تدػ مث  ػػ  غػوم م رػػا 

ك رث ككاريرث ك الرث م    ثرخي   يث  ق كنرخي يظت ك  ةػير ي ػو ا م ػاؿ بػير ي ػو ا  يةاػق    ااػ  كظتػا  ض   اكل 
 ض  ج  نرخي  ث  ةوم  ق قا يي ال م اؿ ي  وكي  بأل قو كجرخي  ث جقي يظت ك ي قم قو  الرأل   يث كجي  ث اكأب كقو  
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تث مزي  ظ    ف يضتق رل كجرتث  ث قاؿ يلا يحنو لةخي       ف ال  ق  ث  ةوم كامنا  ض ت  عث  ا   ظا    أب ظ ر
كتمػػ ر يح ػػ   ػػ د اثبيػػا ا  (59ص51ص ص7صت  7991كجػػقي غا ػػا ي عػػوؿ كياب ػػاؼ لػػ  غا ػػا يا دػػاف" )يلػػي  ػػا ا ص 

 و ةا     اذ ي تو ى غت   يضتم   مقج  لةادث ك ث  ي اـ ي  اا  ك ص نرخي يضتق  ث  اى  ةث كيذي نرخي   يث يق تص 
 ث يبث دل  ما  عاق  ي ع يلا ي ػ   عاقػ  هبػا يظت ػيؾ   ػى ي ظػا كي ت رػا لػ   ط ػ  ي  ػ يا   ػى يظتػت   مػثف قا ػخي ك ا  و

ي ريةا ي    يا  اقرث ي ع يلا ي    يا  ا غو تعو موم  هللا هبقي ي اع   ا ي ةاس  ا ي     ا  ي و ا غو كال تث     ود 
ظةا ك  ةخي ل ات     ػعت ا كقػ  يظتادػوكف ل لػا ي عػوؿ كيترػاع ي  ػ ع يظتط ػ  ق ػخي ي ديا ا كيظترا غا ا ي ع يلا كيحكق ي 

( م را يلتر  لةا  اير ي عوؿ     بير 61ص ص7صت  7991ك ا  و ث  ف لىن اير ي عوؿ   ةظ  ا يظتظادل )يلي  ا ا ص 
ظ  غت دث ي  ضاد كي ا  ا  ص كقو ذل  ي و ا مي ا   ةظ  ا  ظادل  ي ةاس اذ كاب  ي اف     يس كي ةظ  ا يظتظادل كلاف حي

يف لةا  اير ي عوؿ  ا قر  بير ي و ا لاف لدر   ا كق   ا  ظادل  ا لعض يال  ي  مي يؿ يلي  ا ا و"  بث ظتا باؿ   ا ث 
لو  ػػػق ك قػػػاـ هبػػػا   ػػػ ي ت ص كيقتةػػػيي يح ػػػ ؾ ك لثػػػ كي كتعػػػول لػػػ  كي ػػػو  ػػػة     ػػػى  ػػػا جيػػػاكرت ا ق  ػػػا  ك غوجػػػا ممثػػػ ت 

كل اذل ي  ااػػ  لرػػاؿ ي ػػو ا م ب ػػف لعضػػ    ػػا لعػػض كدل   ػػوـ   ػػى ياب ػػاؼ ي ػػرعض يالكػػ  ميريػػ  يطتػػ  يذل ي  ػػما
ك ػا  ػوؿ ذ ػك  (16ص17ص ص 7صت  7991 دا   بير ي و ا م    لرةا  جقت ي وير   م  يظتظادل  ا ي ةػاس )يلػي  ػا ا ص 

 و ي ظادل.يال  ا  و ث ك ر غ   وت ا رم  ي ظ   كرا يظتظ رات كي ض )   ى  
 جملسو وىيبتو : -5

كي تر    ؼ  ا غت   بير ي و ا ػتريا زبم  يبث لاف غت   ذك جيرا ككقار لرو مقل  يلي  ا ا غت دث مي يؿ و"       
 ث  ػا دل جيترػ   غػوت مثبػث اػرب ان ػيس يظت ػك  ػ    ةػاات ك ريػزالث اذل غا ػا ال    ػو   ي ػا كلػاف   ػ     ليظػايف يطتو ػا 

كي مرو كدل جي    ةوت   و  ا غو  ف أي  ت يصت يسص كلاف    جقت ي عظرا كجقي ي ةا يس ي  ػاي  اذي اكػ  ي  غو  ة   
  يث ي ا يث  ك ي  يا  ك ي ا و   ـي  ث كدي   لني  و ث كجي دث اذل  ابرث ل بث يقػ ) ي ةػاس ا يػث كلػاف اذي   طػى   ػوج  

قةعيي  ةا لرعضث م    يظتةا   يةا ص ك  ا جيرتث ككقارت مث يث ي ة ا ا مي را ك  و   ياا   يؿ اف ج ال  عت  ا ليخي يظتاؿ  ق مثذي 
كلػاف  ييظػ    ػى   ػو  (11ص ص7صت  7991)يلػي  ػا ا ص   " لاف لرا قي   و و ا غػو  ةػف رقيػق ا غػو اػعف

( 66ص ص7صت  7991غتا   ي ي اظ  ك ط     ضار ي ا  ػا  كلرػار ي ع رػا  ي يػث  ضتضػير غتػا   ي ي ث)يلػي  ػا ا ص 
 ص يف  يضتامث يلا  دال  ي و     اذ   ف غت   بير ي و ا مي يؿو" لةا ؿتض  غت   بير ي و ا ممةا لرا قي  ل منا 

 (19ص11ص ص7صت  7991)يلي  ا ا ص    ى ر ك ةا ي طو تع يان يعتيرا كي يقار مثذي تم    ب تةا كاذي تم رةا ي تر   ةا"
 وفاتو -6

 ـي يحرلعػا  يضتػاام   ػ   ػا رزتث هللا  تعاذل لابخي ػتريا لا زبم  يظت اار ي تارخييا يف كماد بير ي و ا يرتعخي          
-ـ 7716جػػ/ 669- 617ـ( لعػو يف  مػ  ذتػاف ك  ػ كف  ػةا ي تػوت  ػا  ػةا )7715جػػ/ 669     ػييؿ  ػةا ) 

؛ 95بيػق )ي ط  ي ػ ص ا. ت ص صـ( صكلابخي  ر  ي يمػاد  ػ ض يريػالث   ػ  يحبرػا   ػا     ػا  عػ ؼ يطتيي7715
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(اذ  ػػػات   ػػػى ينػػػ ت كامػػػا ل  عػػػا ا  ػػػقص كب ػػػ   ة ػػػا اذل 676ص ص7996؛ يلػػػا ي عػػػ مص11ص ص 7991يلػػػا  ػػػوياص 
كتػقل  يظت ػاار يف " بػير  (595ص ص 9صت 7991يظتور ا  ي ةير ا ي    ب  جا لو  قص  ةو  يؽ يطتييريني)يلا يالنوص 

  حكقجا  ا ري ح ي و ا حبث ر ل  ةث متيري  ا غ ك ي ا بف  ا ان يتث م ر   اذل ي و ا قو   ع لت  ي  يظتدو اذل   
يظتيريػػ  كاار يصت  ػػ د كاار لمػػ   ط ػػ  ي عدػػال   يول ػػا ي  ػػاـ ظتةعػػث  ػػا ي اػػ بف  يدػػو جػػي لعدػػال ت اذل   ػػ  كلػػاف بػػير 

 غػػ ك مت  ػػ    ردػػو ا يػػث مػػ  ت   ػػ  هللا ي ػػو ا ال  ػػ ل اال يصتػػو ا غػػ كج  ق ػػوت كباقتػػث م رػػا ر ل اكػػ ؿ ريػػ ح ي ػػو ا ي
ك قػػػاـ   ا ػػػث ك ػػػوت يظت ػػػك ي  ػػػاحل  (11ص ص7991؛ يلػػػا  ػػػوياص 575صص 6ص ت 7991ي ػػػقم ال  ػػػ ا  )يلػػػي  ػػػا ا ص 

ص 659ص ص71صت7996( كلابػػخي كال تػػث ذتابيػػا ك  ػػ  ا  ػػةا ك  ػػ  ي)يلا يصتػػيزمص 11ص ص7991اشتا يػػ )يلا  ػػوياص 
 ا ي يالدص كي ط ؽ ا  ا ث خ ةا كيلا و  ث لثػود ك ػـ    ػى مػتح ليػخي يظت ػوس  ػيال يف ( كلاف  وتث يري ح  ا لثو 675

 (.675ص 659صص71صت7996؛ يلا يصتيزمص 11ص ص 7991يظتةيا  ر تث) يلا  ويا ص 
 اثنياً: توليو احلكم 

م)جي  ػػيف ي ػػو ا ـ( لػػاف يلةػػث يحلػػ   ػػيف ي ػػو ا غػػاز 7716جػػػ/ 617 ةػػو ا قتػػ   رػػاا ي ػػو ا زبمػػ   ػػةا )         
ـ( لػػاف ل ديػػا  ػػ ا ا  ػػاق ص لػػىن يظتور ػػا يح لميػػا 7756ق/655غػػازم لػػا   لػػك زبمػػ  ريػػا   يظتيريػػ  ك ػػو  ػػةا )

ي عتي ا يظتيري ص كج   ا   دا يظتويرسص ككقا ا   ى ي ا  ا  يضتةايا كي  امعياص كلىن ريباص يريالث   ض تيا   ى ين ت 
ـ(ص كلابػػخي كال تػػث نػػ ل  ػػةني ك ػػ  ي ك  ػػ  ا  ي ػػا صكامػػا يظتور ػػا ي ػػ  7719ق/611ا  كيكػػ  رتػػاال يركػػ د  ػػةا )

لةاجا يظتيري ص كك ف ك وي ذل يص م يت  رث بير ي و ا ػترياص ك  دا ت ليتثص كزك ث يلةا  كيث قط  ي ػو ا  ػياكا() يلػا 
ر و جػػ   و ةػػا ريػػغود ا (   يرػػان ل ػػ  زكر )ص  ػػ   ص ل رػػا مار ػػيا تعػػأل  و ةػػا ص ك ػػ  زك 766صص9صت7991يالنػػوص 

لرو ال   ل  ةث  ر ص حييب هبػا  ػير  ر ػغ شتمػث ذتابيػا   مضا يصتراؿ لني ارل  كمهقيفص حتيب هبا  راؿ ال  ماا  ي و مي ا 
 ھ66 ذرعص  ك جػػػػ  جػػػػقت ي ةػػػػيي   ل  ػػػػ   لػػػػ ياص ك لثػػػػ    ػػػػ يي    ػػػػة  ص كعتػػػػ  لػػػػث  ػػػػ يرع لثػػػػودص متزػػػػخي  ػػػػ  زكر  ػػػػةا )

(ص اذ لتػ  ـ(ص ا ك ما  رػ  لػا يطتطػا) )615/ ھ65ا ْلا م قو ي د ر  )ت  وكا ـ(ص  ى  و ي  ايو  تر616/
كدل ت ؿ    زكرص ك  راعتا  ضري ا ِاذلى يظتيري   ىصَّ م قخي ا  ((و)  أب قىْو ل غخي لاتي    ذرلي اف ميالت ااتِاذلى  ةرى )

؛ يلػػػا 566ص ص 6555ر ذرم ص )ي ػػػ (ـ(ص يػػػ   ع ػػػخي كال ػػػا  دػػػت  ا151/ ھ795خكػػػ  ك مػػػا  جػػػاركف ي   ػػػيو)ت
( كجػ  اقطا ػث  ػا قريػ   ليػث ليةرػا لػاف بػير 516ص ص 5صت 7911؛ اقػيت يضترػيم ص 171ص ص6ص ت7991يالنوص 

ي ػػو ا ػترػػيا كجػػي ياللػػا ي ثػػاأب  عرػػاا ي ػػو ا  ػػ   ليػػث  ةػػو ق عػػا  عػػ   ) ق عػػا   ػػى ي اػػ يت لػػني ي ػػ  كي  قػػا قػػ ) ريػػانيص 
ر    ا لأل ق و   رى   ػاؿ  ػث  عػ  لػا  ا ػك كلػاف خييػف ي دػري  ك  ت ػ  ا ي ػاص  كلابخي قوديا تدرى اك   مر م ا
( كلعػػػػو  ف  ػػػػ و 556ص ص7صت7996؛ ي رغػػػػويامص 716ص 717ص ص 6صت7911مةدػػػػرخي ا يػػػػث() اقػػػػيت يضترػػػػيمص 

  ػػػػػػػ ع  ليػػػػػػػث  كػػػػػػػق كادتػػػػػػػث  ػػػػػػػا  ػػػػػػػوت ك ػػػػػػػار لػػػػػػػرعض ي عدػػػػػػػال  اذل   ػػػػػػػ ص مر م ػػػػػػػا جػػػػػػػ  كتييلع ػػػػػػػا ا رليػػػػػػػ  يركػػػػػػػ  
( كذلػػػ   لػػػي  ػػػا ا و"م رػػػا 95؛ ي ط  ي ػػػ ص ا. ت ص ص616ص ص 6صت7996)يلػػػا ي عػػػومي ص ـ(7716جػػػػ/617 ػػػةا)
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( كلاف  ر ت ن نيف  ةا)يلا يحنو ص 56ص ص 7صت  7991يب ضى     زبم  قاـ يلةث بير ي و ا   ا ث " )يلي  ا ا ص 
 ( 16ص 17ص ص 7995
ظت ك ي عااؿ بير ي و ا  لي ي  ا   ػتريا لا زبم  ـ( مقل و "ك  ك ي7716ق/617اك  بير ي و ا      ةا )       

)يلػػا  لػػا  ؽ  ػػة     ػػ ص  ةػػو ذ ػػك ا  ػػ   رليػػ  يركػػ   ػػـي ي ػػث اث   ا ػػ  ي  ػػ  ص  ػػةا ا ػػول ك رلعػػني كستدػػرايا"
يب دػػرخي ي وك ػػا ي  بميػػا لعػػو   تػػ     دػػ ا  رػػاا ي ػػو ا لػػني ك و ػػث  ػػيف ي ػػو ا غػػازم ي ػػقم (569صص 7996ي عػػوميص

صت   د كبير ي و ا ػتريا ي قم  م   و ةا     ك ا  اكرجا  ا  وف ل ا ي  اـ   ا  كيمها ب ػ د ي ػو ا  م  يظتيري  كي
  و   ويف م و  م   ن يف  )  يفو  و ةػا لرػود   ػ يرد  ػا يق ػي     ػ د ص كجػ  ق ػرا اار  ضػ ص لية ػا كلػني ي  جػا  ػـي 

(  لعػان حكيػث بػير ي ػو ا 656ص س6صت7991قيت يضترػيمصكلني ي  قا  ي ػافص كجػ    ػى ب  ػق يظتيريػ  كلػ ا ي  ػاـ()ا
ػترياص ا  ني لاف يح  ي  يل  قط  ي و ا  ياكا ال   يؿ ا ر ا ا  كيث  يف ي و ا غازم يظتيري  كاذ يف هن  يطتػالير 

ا ا ( كتي ػعخي باػيذ بػير ي ػو ا ػترػيا ك ػقل   لػي  ػ761ص ص  6551جي يضتو ي ااري  لني    ؾ يحكي ا )ي  ػ  ص 
لعو ذ ك  ا  ر غ  ا كري  ي يث بايذت ك يط تث يبث و"   ك يظتيري  كاار يصت   د ك با ث  ريزا) اار لم  ك  ك ي  اـ 
كي وار يظت   ا كي يرا ككط   ث يضت  ني ي    اني  ما كيظتو ةا كبرق يحرض ذل ت  دا  وتث ك و ث كدل  ما  ث ث اال 

 ( 576ص ص 6ص ت 7991")يلي  ا اص ي  اذ ي ةاار رزتا هللا تعاذل   يث
 ادارتو وجهاده وشجاعتو يف التصدي للصليبيني: -اثلثاً:

 ادارتو  -ا
ظ ػػ ت يظت ػػورد كيضتةمػػا ي ديا ػػيا  ةػػير ي ػػو ا ػترػػيا ميرػػا ك ػػوانت   ػػا ي عةا ػػا قةػػيات ك   ييػػث كي ػػ  تعمػػ  ي رعػػو         

 ت  لػي  ػا ا ا  و ثػث  ػا ي ػ ي) تعا  ػث ك ايرتػث مػقل  و" يبػث  يالايرم كيضتمرا ا ي  يااد  ككػو ا يػ    ػى ذ ػك  ػا ذلػ
لػػاف  ػػيق  قااتػػث كي ػػ ي ت ا  يػػاهت  كا ؽتػػاهت  ك  ريػػث   ػػى يالكػػق كريي ػػ  ك  ػػيرهت  يف لابػػخي ريػػايرا  دػػةا كلػػاف  ػػا 

ي ي ػػو لرػػوي   دػػا ت ػػ مث  ػػ    ةػػاات  ػػا ي ػػ ي  كقػػااد ابػػث لػػاف "اذي تػػيا   ػػوج  كك ػػف ك ػػوي  قػػ  ياقطػػاع   يػػث مػػثف لػػاف 
ي ترو لةادث كاف لاف ريػغوي رتػ   عػث ر ػ   ػاق   ثػق ا يػث ميتػيذل   ػ ت اذل  ف  مػ  ممػاف يح ةػاا   ي ػيف جػقت    لةػا 
  ن ا ي ي و  ػا ي يي ػو مػةزا ب اتػ    ي ػا كلػاف ذ ػك  ػررا  ظيرػا  ػا يح ػرا) يظتي رػا    ػ  ا يظت ػاجو كيضتػ ك) كلػاف 

 و ا ا ييبث ك      ك ا جي    ر   يث  ا ي عوا ك ط   يف  ميبيي ا جت   لا ػ  كباػو   ضا  ثرخي  شتا    ةاا ل   
 (11ص ص7صت  7991)يلي  ا ا ص   ايي  ظتيي  ا يال وي 

كالبػػير ي ػػو ا ػترػػيا كلػػاف  ػػث يجترػػاـ لرػػو مبدػػا ا يالكرػػار كي   ػػاي  كيمهيػػا رلػػب كالاتػػث رتيعػػان ي ػػ  حيمر ػػا لةظػػاـ          
قيق  ال يرا لعو يتدا  ا  ي   عرػ    ػى ب ػ  يظتع ي ػا يذل يظت لػ    ػ ع كقػخي   بػ ع   ي ػا ك ػا ذ ػك  ػا مت يايرم ا

ـ(     يظت ك ي عااؿ بير ي و ا يختاذ 7717ق/661ذل ت ص بث يختق يضتراـ لي ي ا   رييري ت كب   يالكرار ما   ةا )
ا ي رعيػػود اذل  كلارجػػا ماختػػقت ا  ػػاي  لػػ ات كلػػاف  ػػر  ذ ػػك  بػػث " كجػػ  يظتةا ػػي  ي ػػ  تطػػو  ػػا ي ػػر ،يضترػػاـ يعتػػييام 
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يتدعخي لػ ات كبا ػخي ؽت متػث ال  ت    ػا  ػيل لػ ا ي اػ بف كلػاف ي اػ بف  عػة   هللا رمبػا انز ػيي لعػض ي ثغػير مػثذل  ف   ػ ث 
  ػ ل يصتػ يات عتػا كظت لي ػا يطت  ك دو ا ي    ميبيف قو ل غيي لعض ي غ ض مزيةاق     لق ك كلت  لث اذل  ػاي  لػ ات ك 

مي و هبا ري ا لرود لابخي يحكرار أتتيث  يقت ا حبث لاف  ث ا ل  نغ  ر اؿ   تريف ك ع ػ   ػا زتػاـ يظتو ةػا ي ػ  جتػاكرج  
ةػث مثذي ر كي  ك شتعيي    ي لتريت  يقتث ك   يت   ػى ي طػاي  ك ػ  يت مي ػ  اذل يظتو ةػا ي ػ  جػي  ة ػا ا  ػا تث متة ػ  ي  قعػا  

اذل باي  خك   ا ي ر و ي قم جياكرج  ا يصت ا ي   مي ا بير ي و ا كجمقي اذل  ف ت   يحكرار ا يث مزاػث ي ثغػير " )يلػي 
(ص كذلػػ  يلػػا يالنػػو و" يختػػق بػػير ي ػػو ا ي  ػػاـ يضترػػاـ يعتػػييامص كجػػ  تطػػو  ػػا 655ص 669ص ص 6صت  7991 ػػا ا ص 

يػػػ  لػػػ اتص  ي ػػػ  يطتػػػ  ا يػػػث ا  ي ػػػثص ك  ػػػ ل يصتػػػ يات   ػػػى يظتػػػ ترني ضتاظ ػػػا ي ػػػر ا ي رعيػػػود اذل  كلارجػػػاص ك ع  ػػػا ا رت
 (515ص 9صت  7991)يلا يالنوص  كاقا ت اص مز    ة ا ي  ي ا"

مػػػقل  اف لعػػػض  دػػػال   ي اػػػ بف انز ػػػيي نغػػػ ي  ػػػث مػػػ  ت كػػػ  ذ ػػػك ا  ي ػػػث ليي ػػػطا يضترػػػاـ يظتدػػػت وـ ممتػػػ  اذل           
ثغػ  يال ترػاع كيظتدػو لدػ  ا كي ت ػوم   عػوك ماع ػيي ذ ػك كجػـ  ي اػ بف لدػر   ػ  ا  ي ت  يػ  ي عدال  يماكرد  ػق ك ي 

( كجمقي لاف يح      بو يعتييال 655ص 669ص ص6صت  7991)يلي  ا اص   كي ت ر    رد رني ا ي يقخي يظتةا  "
م ػ   ر ػغ ي عػوك  ػة   غ اػا كلػاف جػقي  ػا مثذي ر كي  ا ي عوك   وي  ر  يي ي طيير م كق ي ةاس  قرج  كي تابيي حبادػ   

 (16ص ص 7صت7991  طف ي ام  ك لث جا باعا )يلي  ا ا ص 
 جهاده وشجاعتو يف التصدي للصليبيني -ب

دتيػػ  بػػير ي ػػو ا زبمػػػ  لعو ػػو  ػػا ي  ػػاات ي    ػػػيا كي ػػ   ع ػػخي  ةػػث  ضػػػ ين  ا ثػػاؿ اذ أتيت ا   و ػػا ت ػػػك         
يريني ميقل  يلي  ا ا  ا   ا تث و"ك  ا   ا تث ك دا ر  ث م و لابخي ي ة ا ا ا يث ي  اات   ا تث ك  اات او ي   

ي ػتغ ؿ  ـ(  ػاكؿ  ي ػ ني7716جػػ /617كظتا قت   راا ي ػو ا زبمػ )  (16ص ص 7صت 7991مي را " )يلي  ا ا ص 
 (756ص ص5صت7911مص ي  جػػػاو  و ةػػػا يصت  ػػػ د لػػػني يظتيريػػػ  كلػػػ ا ي  ػػػاـ() اقػػػيت يضترػػػي )يظتيقػػػف كي ػػػوكيؿ يذل ي  جػػػا

كال يرا لعو ا ري  ث ير ا ي  جا ك  ايي يظتدا ود  ث  ا ي   يقتزا  ا  مت وـ  ي  ني  كدتما  ا يقتزاـ  و ةا ي  جا يال 
يف ي   عػػا ريػػروت ي ػػاـ ج ي ػػث ك  تردػػ  يظتػػويمعني  ػػا يظتدػػ رني  ة ػػا ص مرػػا ل ػػغ كػػ  ي  جػػا يذل بػػير ي ػػو ا  ػػار قةػػوت 

شت   ي  ني ليريي ث ك ت  ا ي  جػا اذل يبطاليػا كاكػ  بػير ي ػو ا يظتو ةػا كبػ ا  ة ػا يظتتعػاكبني  ػ  ك دم ت ا ي ا ص م را 
 (11ص  16ص ص 7995 ي  ني م    رق  ة   االن ي   ي   ت   ج    ى يظتد رني )يلا يالنوص 

ـ( " م  ػو 7716ق/617)كذل  يلػي  ػا ا يف بػير ي ػو ا ػترػيا قػاـ   ػاـ  ا ي ت ػوم   اػ بف  ةػق تي يػث  ػةا          
    مر م ػا ككػ ت غػازا ا   رػاؿ تػ  ي ػ  )تػ  ي ػ و ق عػا   ػيةا كلػيرد كي ػعا ا هػارل   ػ ص لية ػا كلػني   ػ  

مػػامتتح   ػػيان لثػػود  ػػا رت ت ػػا ق عػػا  (15ص ص6صت7911 ي ػػافص كعتػػا رلػػض ك  ػػييؽص كجػػ   ػػا  د() اقػػيت يضترػػيمص 
ص كجػػػػػ  بيرػػػػػا يعتػػػػػيي   قلػػػػػا يظتػػػػػا ()اقيت  ػػػػػ يز ) ػػػػػ يزو كجػػػػػ  ل يػػػػػود مي ػػػػػا ق عػػػػػا كعتػػػػػا  ر ػػػػػتاؽ هػػػػػارل   ػػػػػ  لية رػػػػػا  ػػػػػـي

ك   ض )   ضو  و ةا ا ي ثغػير لػني لػ ا ي  ػاـ  (951ص ص 6صت7996؛ ي رغويامص 771ص ص1صت7911يضتريمص
رػػار ي كلػػ ا ي ػػ ـك عتػػا  ػػيريف ككةػػوؽ كا ك ػػط ا   ػػا   يػػث  ػػير  عػػ ؼ يظتػػ كيأب لةػػات  ػػ كيف لػػا   ي  ػػ و مبػػ كيف يضت
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؛ ي رغػػويامص 751ص ص 6صت7911  ػػول ي   ػػيو لعػػوت  ػػاي  يظتو ةػػاص كهبػػا رلػػض  عػػ ؼ يعتاركبيػػا() اقػػيت يضترػػيمص 
كقت ػػػث كن نػػػا خالؼ م ؾتػػػ   عػػػث ك اريػػػ  ا  ػػػق  ػػػ تني كمتز ػػػا ا ي ثا ثػػػا  ( كجػػػـ  ي ػػػو  بطاليػػػا7669ص ص5صت7996

قع ا ق ) يصتر  ي ػقم ا غػ ) ا  ػقص  مثػ  مي ػا ي  يرػيف كي تة ق  ا ي عوك نغ  يبياس )يبياسو ل ود ق ) ا  قص  ي 
( كغػػػوت كلػػػاف ا يضتػػػ ) اثلػػػخي ي  ػػػوـ  دػػػا ي   ػػػ  ريػػػ ي  ي ضػػػ )   ػػػوـ 761ص ص 7صت7996كيحتػػػ ت() ي رغػػػويامص 

ص 7صت 7991 ريزالث ك تع ض    ػ ااد كلػاف  دػاؿ هللا تعػاذل  ف حي ػ ت ا لطػيف ي دػراع ك ييريػ  ي طػو" )يلػي  ػا اص 
و طاع ا   كلث    ي ا بف   ا ي   ي عو و  ا    ي ج  كيف  مد   ي  ـك كيحر ػا كي اػ بف   ػى  اـر( كي ت56ص  ) ػاـر

  ػػػا   ػػػني كق ػػػرا لرػػػود قػػػ )  بطاليػػػاص تعػػػو  ػػػا   رػػػاؿ   ػػػ ص ت ػػػت     ػػػ ارجا ي مثػػػود ك ياجػػػا ي يمود()اقػػػيت 
 ف  ػػواج  لػػاف لرػػو  ػػص قيػػ     ػػى ي ػػ غ   ػػا  (517ص ص 7صت7996؛ ي رغػػويامص 656ص ص 6صت7911يضترػػيمص 

)يلػػي  ػػا اص  لابػػخي  ػػوهت  ن نػػني   اػػا ك كػػق  لثػػ  قػػ ل  بطاليػػا ي مػػتح ي ػػوار يظت ػػ  ا لعػػو ا لػػاات تدػػ ب ليػػو ي اػػ بف
)ي ط بي ػ صا.تص ص ـ(  ي ػان اذل   ػ  ضترا ت ػا  ػا ي   يريني7766/جػ666لع  ا  ةا) (اذ55ص ص7صت7991

   (56 صص7صت7991)يلي  ا اصيظتةيط د كغومهاكي تة ق  ا ي عوك نغ  يبياس ك  (95
ـ( جا   ري يريي ي  ذقيا   لرني   ردػ رني  اذ لػاان 7717جػ/661كلاف ال   ر     ين  ا   ير ر يتث ما   ةا )        

ك ر ػ   ؽت  تني يح تعا  متظني ي ت ارص كغوركي يظتد رني كلاف بػير ي ػو ا قػو جػااهن  مةمثػييص م رػا شتػ  يطتػ  ي ػتعظرث
اذل ي   يريني  ط   ا ااد  ا  كقكتص م مضيي ؽتػا امػ  بػير ي ػو ا يف جيرػ   دػال ت كلػ   ػ يات ا  ةػابق ي  ػ يريني لػني 
 بطاليػػا كبػػ يل  ص كقػػاـ   ػػار   ػػا   مػػا )  مػػاو ل ػػود ا  ػػاح  رػػ   ػػ ق  بػػ يل   لية رػػا  رلعػػا م ي ػػ ص كجػػ  خكػػ  

 (955ص ص6صت7996؛ ي رغػويامص759ص ص 1صت7911قيت يضتريمص ي راؿ ا  قص لية ا كلني ي رز  ؿتي  ي ()ا
 (  716ص ص 6551كخت    رلضث)ي    ص 

  و   ؼ  ا بير ي و ا ػتريا ي ضان يبث لاف ال   ي  ا ا  ق يك غوجا  اـ ي  لي  كي  يف ل    يلب   ى ي ثغ           
ي ا  اجوت ا ي ثغير كي ػر ا يالكػ ل يبػث يبتػ ع  ػا (مماف   655ص ص 6صت7991 دتعوين ظتيي  ا ي عوك )يلي  ا اص 

  ػػوم ي ماػػار بياػػا كستدػػني  و ةػػا ك  ػػا  ة ػػا ي  جػػا ك ػػـ    ػػى مػػتح ليػػخي يظت ػػوس غػػو يف يظتةيػػا كيمتػػث قرػػ  ل ػػيغ غا تػػث ا 
 (675ص 659ص ص71صت  7996)يلا يصتيزمص  حت    ي  وس.

و ا ػترػيا ا   ػاات كريػ ي ث  ػا ي ػ  ي ػااد يالرض يال ػ  يا كذل   لي  ا ا ا ذ ك يصت و ي قم لق ث بػير ي ػ        
ي ماػ  كل ػغ   ا جيع  يالبداف يظتد     ع  ي ا   يجتاجث م اؿو" كجي ي قم   اا ركبق يا  ـ اذل ل ا ي  ػاـ كقػو غ ػ 

 ض كي ردػب كي  ػرض ي ض  ما تاتح  عاق  ا كي ت  اب   اي  ا ك  اع هبا  عار ي   ع ا رتي  يضت  كي ع ػو كيالػ يـ كي ػة
كي يا  كي  م  كلابخي   ا بف ا  اـ غوت   ى ل ا يا  ـ ي  اـ قطاي  م طع ا ك اى ر ي  ا ك ةع ا كب  ت هللا   ي   

 ( 67ص 65ص ص7صت6551  يري  ص       يل   كلوا   يل   كرياف ي ثغير  ة   كزتاجا  ة  )يلي  ا اص 
 الدين السياسة ادلالية يف سرية نوررابعاً: 
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 حرصو على مال ادلسلمني : -2
  ؼ  ا بير ي و ا ػتريا زبم   ود   ريث   ى   ييؿ يظتد رني مرا ي يي     يث  اظث كيضت ص   ى يبااقث          

ا يك ث كو ت   ي عا ا كا  ري  حت يق ذ ك لاف بير ي و ا     ان    ػى ي ضػار  ي ا  ػا  ك دػتاتي   ا  كػق  ػا حيػ  
اؿ مماف أيكق  ا  متيت  كقت كال  تعوت اذل غوت  ص ذل  يف زك تث يطتػاتيف ق ػخي   ي ػا ي ةا ػا كدل  ما ػا  ث  ا ذ ك يظت

 ا لاف ق رت عتا م ر  خي ا يث تط    ةث زااد " تةم  ك زت  ك  ث ي قاؿ  ا ي ا   طي ا   ا  ماي ا  اعتا كهللا ال  كيض 
 ػػػا يح ػػػييؿ جػػػ  رل مرػػػا  ي ظػػػا امنػػػا جػػػ    ػػػييؿ يظتدػػػ رني   ريػػػود انر   ػػػة  ا جييجػػػا اف لابػػػخي تظػػػا  ف ي ػػػقم ليػػػوم 

 (51ص ص7صت6551)يلي  ا ا ص   ظت اضت   "
ك ػػا ك ػػو  ػػا  ػػاؿ  و ػػث لػػاف  ةا ػػث   ػػى  ا ػػا ي ةػػاس ممػػاف  ت ػػوؽ لػػث ك ةا ػػث   ػػى ي ا ػػ ي  ص كلابػػخي  ااتػػث ا         

 ػػا  جػػ  يضتا ػػا ي   ػػ ؼ ا ػػي    ع مػػيف ا  ػػييرج يالباػػاؽ  ف حيضػػ  رتا ػػا  ػػا يجػػ  ي ر ػػو  ػػا لػػ  ػت ػػث ك دػػ عت   رػػا  
ريوقاهت  ا ل       ا    ا  ج  ي ق ا  ر غ   ا  ا ةار    مث ا لدػيتث كبا تػث ك ييي ػث يظت رػا  ػص   ػ د كيابػث ك 
براكث ك دتاض   ةث  ا  ت وؽ لث ا خك  ي     ك  ا  ا لاف   وم ا يث  ا جويا يظت يؾ كغػوج  مثبػث لػاف ال  ت ػ ؼ 

ك  ا      ةث ال ق ي  كال لثو ل  اذي ي تر  خي  ػث اذل غت ػ  ي  ااػ  حي ػ  ذتةػث ك  ػ ؼ ا  رػارد يظتدػا و يظت  ػيرد
 (66ص 67ص ص 7صت6551  يير ي ر ويف مض   ا ي  لب كيظتويرس   ى يكت ؼ يظتقيج  )يلي  ا ا ص 

ك يبا يظتاؿ م  ل مي ا  اال  بم ت مد ؿ  ةث م ي  اف  ك  ود   ريث   ى يظتاؿ ذل   لي  ا او"   بث اك   ي ا اذل         
ي  اا  لراؿ ي و ا  ر  ث كجي  ػا   ػا لػقي م ػاؿ اف جػقي يظتػاؿ  ػي   ةػا كال  ريػخي يظتػاؿ ا جػقت يصت ػا  ػ   ك  ػ  لػ ات 

ذي  ػػاؿ يظت ػػك كا ااتػػث اذل لرػػاؿ ي ػػو ا  ػػوات   ػػى ريػػا رث م ر ػػ ث  تػػيرل يطت يبػػا اذل لرػػاؿ ي ػػو ا مػػ ات اذل يطت يبػػا كقػػاؿ ا
ي عااؿ  ةث م ي يي  ػث  ػأل ابػث  ػث مػوك  بػير ي ػو ا يطت يبػا  ػ د  كػ ل مػ خت مػ بم    ػى ي ةػيي) كقػاؿ  دل  قػ   مػ   عػاا جػقي 
يظتاؿ   ى  ريزالث مقل كي  ث قيؿ لراؿ ي و ا م ات ا يث كقاؿ     يؿ ق   مراؿ ي و ا  بخي ت ور   ػى زتػ  جػقي ك  ػا  ان 

ص 15ص ص7صت  7991)يلػػي  ػػا ا ص  "  ػػث كيظت اريػرا   يػػث لػػني  ػوم هللا تعػػاذل  عػاا قػػيال كي ػويمػ قر  اقي ػػا ال  بيػق زت
17) 

كضت ريث   ى يال ييؿ لاف بير ي و ا حيا   ي  ااػ  يظتدػ كؿ  ػا ي يقػيؼ ك  ػيؿ و"يان ق وتػث   ػى  ف  ت ػ ؼ           
ص 7صت 7991 يير ك اث ي ثغير " )يلػي  ػا ا ص ك ا مض   ا   ارم ا ك  كط كيقا ا أي  ت ل  مث ا لةا  يح يظتع كؼ

( ك ا كقاث كت وؽ 16ص ص 7صت 7991كيصتيي   كيظتدا و كي ريرار تاف كقأل ي دري  كيال ييؽ  )يلي  ا ا ص  (61ص 
 لث ك   يت ا  ر  يطتويت كك يت ي   كي  وقات ت و   ذتةث  اتا   ف ا ةار كت و   يضتاري   ا يرتاا ث ا ل   ةا ن نيف
  ف ا ةار  ا ذ ك  ا كقاث   ى يظتػويرس يضتةايػا كي  ػامعيا كيظت ميػا كيضتةر يػا ك يرت ػا ك ور ػي ا كم  اي ػا ك ػا كقاػث   ػى 
خار ي  يميا كي  لب كيصتدير كي ريرار تاانت كيصتيي   كيظتدا و كيح يير ك ا كقاث   ى ي دري  ا ب  ق يضت از ك ا كقاػث 

ـ ك  ػػ  ي غػػ ي  كم ػػ ي  يظتدػػ رني ك ػػا كقاػػث   ػػى يح ػػ يؼ ي ع ػػي ني كي عرا ػػيني ك ػػا   مػػث   ػػى ممػػاؾ يح ػػ ل كتع ػػي  يح تػػا
 (17ص 15ص 69ص ص 7صت 7991صترا ا  ا يحك يا  كي غ يد كيماجو ا)يلي  ا ا ص 
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 الضرائب )ادلكوس(: -3
 ارؾ بير ي و ا ػتريا  ف  م تغيو   اس ا كيق  يضتياد ي ر   ا ؿتي يح دا كيح ث   ا  دتمر   لعاات االن  ا          

ص كلػاف  يقاػث ي اعػاؿ  ةط ػق  ػا  ك ؿ ا ااد ت مي  يحراػيا يال ترا يػا يضتػق كي عػوؿ اذ ال  ر ػى جةػاؾ ظػادل  ك  ظ ػـي
ي ػػ  ريػػاغ ا لتػػا) هللا ك ػػةا ر ػػي ثص كجػػي ي ت ػػير ي ػػقم  ػػ مض ي م يػػا ريػػيغ يحكػػق ي    ػػا يا ػػ  يا يظتياػػي يا ي عاا ػػا 

كيال ت ) كياللت يز كي تضيي  ي    ار ت ا ي مثو ؽتا  ا  قر ث ص كأيكق جقي ياللت يز رييغ م ض ي ضػ يي  ص كيال تةػاع ا 
  زو  ة ا كت  ياب يبيي  ا اذل يضتو يحاىن يظت ال   ا ت ومي يطتو اتص ك ا ك ت اكز جقي يظتةطق يطتاب   عى بير ي و ا 

يظتتػػاحص كب ػػب  ػػا   ػػ  ت ػػومي  ك ػػ  يطتػػو ات  ػػ  رقالػػا ريػػار ا   ػػى   ػػييؿ ي وك ػػا ي عا ػػا كزااد يالباػػاؽ   ػػى ي طر ػػات 
ا  ي ا ود يظتدزيقا  ا  لةػا  يح ػاص ك  ػى تػيمو يطتػو ات يظت ت اػا  ا ػ  كيقع ػا يظت  ػ  كامع ػا اذل  دػتيل ي ماا ػا  دػتةو

ذ ك ل ث   ى قور  ا ي ديا ات كيظتييراص اذ لابخي قو  د   ى تغطيا  تط رات ي عطا  ي يي عا ي   باقهتا اك تػث ي  ي ػود 
ػػ  ي متػػ  كيظتةا ػػو   ػػ اط ي عو ػػو  ػػا ي ضػػ يي  )ي   ػػ  يا( ي ػػ  لابػػخي  -ص ممػػاف  يةػػان لعػػو  ػػني    ػػور يحكي ػػ  ك عرن

 (615ص 616صص 6551ت كق  ا  ا ا ي ةاس )ي    ص 
ـ(   ة ػػػيرين   ػػػ اط 7761جػػػػ/619ك ػػػا يال اػػػا يت ي ضػػػ  ريا ي ػػػ   رػػػ  ي غاي ػػػا  ػػػا يريػػػورت ا ا  ػػػق  ػػػةا )          

يظتميس كي ضراانت كي ضػ يي  كي غ ي ػات يظتا كاػا   ػى  ػوا  ػا ي رضػاي  كيح ػييؽ  ة ػا و  ػيؽ ي رطػي ص  ػيؽ يطتيػ ص 
ص كغوجا كق م يظتة ير   ى يظتة و ما تر   ي ةاس ل  ح يضتاؿ ك   ػا يخل555 يؽ ي ر  ص اراف يحهنار ص  يؽ ي غة ص

 (56ص ص 7صت7991ي ةاس ... كي ا  ني كيظتتعي ني ل م  ي و ا  اؿ هللا  رزابث لوكيـ  ا ث" )يلي  ا اص 
ص ا ك ػط ا هنػ   بير ي و ا  ي  ) ي رو ق عا لر ا ي  اـ ق )  ع د ي ةعرػافص لية ػا كلػني زتػاد  اك  ك ةو ا           ػـي

( 515ص ص5صت7911يحراف   يػػث قةطػػ د ا ك ػػب يظتو ةػػا  ك ػػث  ػػا  رػػ   رةػػاف تعػػو ا لػػيرد زتػػاب() اقػػيت يضترػػيمص 
ـ(     لمتالا  ة ير  ب ؽ يظتظادل     كا  ق كزتاب ك  يف ك ة ار ) ة ارو  و ةا    يرد 7761ق/666 ةا )

ص 5صت7911ا  اـص كجػ  ا  رػػ   ػاؿص كجػ   و ةػػا بيرػا()اقيت يضترػػيمص  ػا بػيي   يصت  ػػ دص لية ػا كلػني يظتيريػػ  ن نػ
كي   را ك  يز كت  ي  و كجقي بد ا  ا ي ةاب ي متا) يظتة ير ي قم ب  ث  (115ص ص6صت7996؛ ي رغويامص666ص

ا   ػ  اػعاث  ػا يلي  ا ا و " بسػميحرلا نمحرلا هللا :وجػقي  ػا ت ػ ) لػث اذل هللا  ػرزابث كتعػاذل ريػامزا ك ب  ػث  دػاػتا ظتػ
ي   اا ر اج  هللا  ضعا    ا  رارد  ا  ك لتث   وم ي ماار  ياج  هللا تعػاذل  ةػو ي ػتي ي     ػى ي ػر ا كظ ػير ل رػت   
ا ي عراا ر ما يظتد رني يظتثاغ  ا ك طاا ي ضعاا  يظت يلطني ي ق ا ك    هللا  ػرزابث لاضػي ا يصت ػاا كي ػترزة   مب ػاكرد 

}ِامنَّىػا  ػةػيى َّ ي  َّػاِل ةكفى  ىْ ػ ىجةْ  ِلغىػػْوِ رػاري   ػ ج  كا ظا ػا ح ػ ج  م ػ كي ي تدػاي ك  ػ ؿ هللا عتػ    ػ ي كنػييي  جػ  ي عةػاا يكت
(ك  ػاا   ػي    ػا يغت ػريي   يػث  ػا    ل ػ  ي ػ   مػا  هللا تعػاذل   ػي   هبػا كيق جػا ا ي وك ػا 75)ي   ػ و  ( {75ِ دىػا)  )

ا   ي ػا  ػا ي ظ رػا يظتت ػو ني كي ػو عث لدػياث  ػا ي ماػ د يظت  ػني مطرػ   ػة   لػق ك  عػادل يصتػير يا   يا لعو ا ب    
ل   ةا  ا ي عني  اا   ف ك تا كستدني   ف ا ةار   ا ذ ك     ستديف   ف ا ةار   يز  ا  م   واتث ي ا بف 

يظتع د ن نا خالؼ ا ةار ا  ق يل ك ا ظتا  كقعت  هللا   ى يظتدام  ا    د خالؼ ا ةار ت  ي     و ك   كف   ف ا ةار
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ي تة و لث  ج  ػا كي ت ػ    ػا مي ػا كيمػا   ػى  بادػ   ك  ػييعت   ػا ي ػتي   ي عػوك كاػعا    ػا   اك ػا  ػا لػاف   كػق 
 ة   ا ل   ةا كجي ر ػ   دػريبث ي ادػا   ػ كف   ػف ا ةػار زتػاب  ػتا ك  ػ كف   ػف ا ةػار  ػ يف ستدػا خالؼ ا ةػار 

ص 15ص 69ص ص 7صت7991ةار ي   را    د خالؼ ا ةار  ويا ي ع )   ػ د خالؼ ا ةػار" )يلػي  ػا ا ص  ة ار   ف ا 
17.) 

ـ( ل م  رتي  يظتميس رياارجا ككيراجا   ي  ا ك  وجػا قػاؿ يلػي 7715ق/666ا  ةا ) ي   بير ي و ا ػتريا            
دػا كال   ػ ي لػ   ب   ػا رزتػث هللا رتيع ػا ا لػ ا ي  ػػاـ  ػا ا  و" مرػا  و ػث  بػث دل  ػوؾ ا ل ػو  ػا لػ ات اػ  را كال  م

كيصت   د رتيع ا كيظتيري  ك  راعتا كاار     كغوجا ؽتا  مػ    يػث كلػاف يظتمػ  ا   ػ    كػق  ػا لػ   اػا ا ةػار ستدػا 
كيطتػ يت  مرػا  ل ػى  ػيل يصت  ػا (566ص 51ص 7صت7991)يلػي  ػا اص ك رلعيف ا ةاري م ب   ا كجقي دل تتد   ث باػ  غوت"

)يلػي  ػا ا ص ك ا حت    ا قدرا ي غ ت ك    لمتالػا  ةا ػو صتريػ   جػ  ي ػر ا ممترػخي  لثػ   ػا   ػف  ة ػير ك دػرةا 
 (67ص ص7صت7991

ـ(  يم ي دةا ي   تػي  مي ػا بػير ي ػو ا   ػ ب  ػا  ب ػق   يػث م  ضػا 7715جػ/669 ةا ) كا رتاام يحكذل             
كج  ي ض  را ي   تا ض   ى ي ع مني ي ق ا  ريعيف يال  ؼ حريزا) يضتيييانت( )يلا قوي ا ص  يحتراف )م  ضا يحترافو

كلعػػو مػػثف  ػػا ا لػػ ا ي  ػػاـص ك ريػػور لػػق ك  ة ػػيرين كقػػو يكرا يلػػي  ػػا ا ي ػػةاب ذ ػػك يظتة ػػير لا  نو" (51ص ص 7917
كؼ كاغانا يظت  يؼ كاب اؼ يظتظ ـي كا اا  ر    ا  ةث  ةتةا ي عاا ا ك و  ا ةا ي  يج د ك يييو اك تةا ي  اج د ا ا ا يظتع  

ي ظػػاظتيف  ػػا  ػػاي يت ي   ػػـي ك ػػا بػػ يؿ ؾتػػوا     يػػا رشتػػا  ػػا يا دػػاف   تعػػيف ا رااػػث ك  تػػيكف  ػػا  يااػػث كبدػػت  م 
ت  ػػا   رػػاؿ لػػ اان يل ك ػػا كب ػػاي ا  ػػا ي  ػػرث كي  ػػييي  كب زػػق  ػػا بعثػػ    يػػث  ػػا لػػييق  ر ػػي  ا ي ضػػاي د مبػػا   ػػ طةا

يظتميس كي ض يي  ت  ي اذل هللا تعاذل ي مام   ةػا لدػريغ يظتييجػ  كل ػيغ يظتطا ػ  كقػو  ب  ةػا رتيػ   ػا  ػ ت ي عػااد  كػقت 
 ا م  ضث يحتراف يظت دطا   ى   راؿ ا  ق يل ك ا كاياع ي غيبا كيظت ت ك ر   ةو كق ػ    ػات كي  ػاغير كي ع يرػا 

   ا   دب لعو يظت اشتا  ا يحتراف   ى ي ضياع يطتييص كيظت طعا لداي  يح راؿ يظتقليرد ك  ير  ا يصتار ا ا يح  ؾ كرتي
ككم انت   ى  ريلث ب را ظت ااد هللا ك ظي     ت كنييلث كج ي  ا يبت ا ث ك  ي    الث ك ري  ي ةيي) اب ؽ ذ ك   ى ي وكيـ 

كاارت كالطاؿ رشتث  ا ي وكيك ا ال ت راؿ  ةا تد  ك تني ك ا كتعايث خاثرت كيال تعاا   ا  كزيرت كيال ويز  ا ي توب   
 (615ص ص 6صت7991لعوجا   ى تعاق  يحاـ كي دةني" )يلي  ا اص 

كديما ت  ػياب  ػا لػاف   يػث كاػ  ي ةظػاـ ي ضػ  ي ا يكيكػ    ػو بػيرم ي ػو ا ػترػيا لػا زبمػ   بػث دل  رػق  ػا           
كلابػػخي ي ةتي ػػا ي طريعيػػا  (616ص ص 6551حي ػػ   ػػا قدػػرا ي غػػ ت )ي  ػػ  ص ي ضػػ يي   ػػيل يصت  ػػا كيطتػػ يت ص ك ػػا 

 ق كص  ف ب ب ي ةاس   عرػ ص مػ ك ت ي ت ػار   ػييعت ص ك ضػيي  تػا  كفص كاذ  ػا ت يصترػاات ي  ػ  يا  اػعاؼ  ػا لػاف 
دػػا ك ػػتني   ػػف (  ايػػا كست766.555جيػػي  ػػا ك ػػيت يضتػػ يـ ليةرػػا لػػاف  ػػا   غػػات  ػػا يظتمػػيس يظتدػػتزونا ال    ػػو  ػػا )

(ص كلاف  وتث يري ح  ا لثو  ا ي يالدص كي ط ؽ ا  ا ػث خ ةػا كيلا ػو  ػث لثػود كتػ ؾ 655ص ص 6551ا ةار)ي    ص 
 (675ص 659ص ص 71صت7996)يلا يصتيزمص  يظتميس قر   يتث.
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 خامساً: اجلانب العمراين من سرية نوري الدين:
مػػ   ػػا يمهيػػا يصتابػػ  ي عرػػ يأب ا كضػػ  ريػػ ي ث  ػػ  ي  ػػ يريني ماػػ  ك ػػب ت ػػك دل  غاػػ  بػػير ي ػػو ا ػترػػيا لػػا زب         

يضت ك) كي   ي ات لةا ك ر ي كيب   ي عو و  ا يظتة  ت ي عر يبيا  ة ا  ا جي لطال  ي عدم م ك ة ا  ا جي  ػوأب كػو   
 ضػػان اكرين  ا تػػاـ ا ػػيي   باػػاؿ كغػػو ذ ػػك ص م ػػو لػػىن بػػير ي ػػو ا يظتدػػا و كي ػػ لب كي ػػ كيا كيظتػػويرس كاكر يضتػػو   ص كلػػىن  

و ل رػا مار ػيا   لرػا  ػا ل رتػني )ليرػار( مبعػىن  ػ  ض  ك   يػ  ك ) ػتاف( مبعػىن  مػاف ي ريرار ػتاف) يظتد رنيص كيظتار ػتاف
ميمػػيف  عةاجػػا اير يظت اػػى ي يكت ػػ ت ا يال ػػتعراؿ م ػػارت  ار ػػتاف كجػػ   دت ػػايات  ا ػػا تعػػا  مي ػػا يح ػػ يض ص 

ير كقد   إلانل ص كل  قد  غت   مبا حيتا ث  ا  اكيت ككوـ كم ي ني  ا ي   اؿ كي ةدا  ك   مني كهبػا كمي ا قد    قل
ص 7917؛  يدػى لػك ص  671ص ص6صت7991قا ات   ر اػىص كحتتػيم   ػى ريػيو يا   ػ ؼ ي عػ ت() يلػا  ةظػير ص 

 ييؽ كيضترا ات كيظت ام  ك قَّ ي ط قات ظتعاصتا يظت اىص ك قاـ يصتدير كي  ةاب  كيضتوييق كي  ةييت كيح( 79-71ص  1ص
ي عا ا مزا خي اك تث لمثو  ا يظت  دات يال ترا يا كي عر يبيػا ص ك  زػث يف  ػوكل ي  غرػا ا ي رةػا  كيا رػار قػو  ػ ت 
اذل ر ا ث كلرار  يظايث م ي ػيي  تدػال يف ا لةػا  يظتػويرس كيظتدػا و ك   دػات يطتػو ات يال ترا يػا ك ػا  لثػ  ي ػ كيات 

   قي خي ا جقي ي  وا ك ما   ف بط     ى ت ي   ر اؿ بير ي و ا ػترياص ل  ي ةدا  ي  يييت ي ت  ف ا    ت لػق ك ي
 (715ص711ص ص6551) ي    ص  ظتع ما ت ك يالؾتازيت
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يظت  دات ي ع ريا ي تع يريا كقو  لابخي يظتدا و مض ن  ا ريات ا ي و ةيا ي عراا ا عتا رياا   ريا ي ضان كاذ تعو  ا         
 ي ار يلي  ا ا يف بير ي و ا ػتريا زبم  لىن يظتويرس ك يصتيي   كيظتدا و ا ي عو و  ا  ي ر ا  ي  ا يا كغوجا.

ص ص 7صت 7991)يلػػي  ػػا اص  "كلػػىن  و ػػوين  ػػا يظتدػػا و ا لػػ ا ي  ػػاـ ككقػػف   ي ػػا ك  ػػى  ػػا   ػػ   هبػػا ي  ػػ خف        
ا ا  ػق  ػػوا بػػير ي ػو ا  دػػ و يلػػا  طيػا ي ييقػػ   ايكػػ  ي) يصتاليػا ك دػػ و يلػػا  ريػو ك دػػ و  ػػيؽ ماػ   و ةػػ  (11

ي   ػػا ني ك دػػ و لدػػيؽ ي  ػػاغا ك دػػ و اير ي رطػػي  ك دػػ و ي عرا ػػ  لدػػيؽ يح ػػو ك دػػ و  ػػوات بػػير ي ػػو ا  ػػيير 
يصترػػارل عتػػا مػػيم  عتػػا يالرياػػ  ي ػػ   ي ي ػػيا كغوجػػا ص ككقػػف يحكقػػاؼ ي مثػػود   ي ػػا ص لػػ  لابػػخي  ةا تػػث  ػػص يصتابػػ  ليعػػا

زر  ا يح  ار كيالزجار كي رداتني ك ع خي ي مةا جيتر  مي ا  ا ا ي ةاس ا  يارل     ر ضاف ك تةا  ا يح ياا ك اـ 
 (15ص 16ص ص7صت 7991يصتر  كغوجا  ا يظتةا رات يالك ل )يلي  ا اص 

 و ي غضػاي م )ي غضػاي م و  لػي يضتدػا   ػ  لػا  رػو يضتريػو ـ(  ػوا  دػ7711ق/615ك ا ي را ث يبث ا  ةا)       
لا  رو هللا لا   يراف لا   ي غضاي م  ا  ج    ػ  قيػ  ابػث لػاف لغػوياا  ػمة ا كلػاف  ػا ي  ػاضتني ي  جػاا ي ث ػات  
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 (551ص ص7صت7996؛ يلا ي ع ر ص699ص ص1صت7991ـ() ي درعاأبص 966ق/575لابخي كماتث ا  ييؿ  ةا )
 (ـ7761جػػ/661كا  ييؿ  ػا  ػةا)  (556ص ص 7996يحكقاؼ كبد  ي يث   و يظت ا   )يلا ي عومي ص ككقف   يث 

اذ ي ػاا بػير ي ػو ا لةػا   دػ و   ػ  ي مرو) دػ و   ػػ  ي مرػو  عػو  كؿ  ػا    ب ػ   ا   ػ  كقػو ذةلػ   ف  ياػػ  
 بػا  ك قدػطةطني يظت ػك يأب ي  دػطةطيةياص جقي يصتا   لاف لدتاانن   مةيدا ي عظرى ا  اـ ي  نك ػافص كجػ  تةدػ  اذل جي

كظتػػا مػػتح يظتدػػ ريف   ػػ  ريػػاضتيي  ج  ػػا   ػػى  ياػػ  يظتدػػ و يصتػػا   كقػػو ذلػػ   ف جػػقي يصتػػا    ػػا لةػػا  يطت ياػػا يح ػػيم 
( لعػػػػػو ا يقػػػػػوـ ياشتا ي يػػػػػا  756ص 6صت7996ـ()يلػػػػػا ي عػػػػوميص 176 - 156جػػػػػػ/99 - 96 ػػػػ يراف لػػػػػا  رػػػػػو يظت ػػػػك )

 ط ق   ى ي ا قا ي   تعت و   ا ا ياللا يحل   إل اـ ي  ااؽ كجي اشتا ي  لا  عا  ي  ااؽ لا  )ياشتا ي يا ي    اـ
ـ( 161ق/715(ص ك لابػخي كماتػث  ػةا )  ي راق  لا     ز ا ي عالو ا لا يضتدني ي درب لا   ػ  يلػا    با ػ  )

ي ػ   قػاـ ياشتا ي يػا   ي ػا  ػقجر   ص اديػاهن   ف  مػ  قر  كماد  ليث خبر   ةني كاما ا    د ي ر ي   ك ا  ج  يظترػاام 
  يود ظاج ي" كيبةان ك م  تة  ػ  أتك ػ  ص كقػو  ال هبػ  جػقي ي ػ  م اذل أتك ػ    مػاـ ي  ػ  عا م ع ػيي  مػ  بػيع  ػا  بػييع 

م ص ؛   ػػػ    561ص 561ص ص 5تص 6575ي عرػػػااد يبةػػػان ؽتػػػا  عػػػ  ي ةػػػاس  ط  ػػػيف   ػػػي   ي ػػػ  ي رابةيػػػا() ي عرػػػ م ص 
  ػػى    يقػػث اذ لػػاف  ت ػػق  مػػاان   ػػورس مضػػ ن  ػػا ي عرػػاادص كميػػث لثػػو  ػػا ي ػػ كيا يظتا ميػػا (ك ػػا لعػػوجا 67ص ص7915

( كذلػػ   لػػي  ػػا او" ي ػػوؽ 676ص ص  6551كيضتةال ػػا ص م  ػػاا لةػػا  يصتػػا   كك ػػعث كك ػػاب  ػػث  كقامػػان لثود)ي  ػػ  ص 
( مػ كقف زيك تػػني 751ص ص6صت7991خكػ  ي دػةا" )يلػي  ػا ا ص  ػا     ػ  ك  ػييؽ ي رػ  ك كػق بػير ي ػو ا ا  رارتػث 

كلػىن   ضػا  (675ص ص6551يظتد و يصتا   ا    ص كك اب ا ويمها  ا  ا  يضتةال ا كيحك ل   را ميا )ي    ص 
ا ػا مبو ةا زتػاد  ا عػا   ػى هنػ  ي عاريػ   ػا   دػا يصتيي ػ  ك ب ج ػا ك ػوا ا غوجػا  ػا  رػارد يصتيي ػ   ػا لػاف قػو هتػوـ 

ـ( كػػ ت بػػير ي ػػو ا اذل ايرا )ايراو ق  ػػا  7766ق/666كا  ػػةا ) (16ص ص 7صت7991ل    ػػا  ك غوجػػا )يلػػي  ػػا ا ص 
م  اا  رارد  ا ع ا ك ر     و     (157ص ص6صت7911لرود    يرد  ا ق ل ا  ق ي غيبا() اقيت يضتريمص 

  (711ص ص 6صت7911  يراف ي ويريأب)يلي  ا اص 
ضػ ن  ػػا  ذ ػػك لػػاف  ةػػير ي ػػو ا ل ػػرتث ا يب ػػ  يظتدػا و كػػارت لػػ ا ي  ػػاـ ك ػػا ذ ػػك يظتدػػ و يصتػػا   ي ػػقم م          

 ػا    اػ ) لػث يضتدػػا م ػاؿ و" ا يػث ي ة ا ػا ا يضتدػا كيات ػاف ك ػػا  ب ػايث ا  و ةػا يظتيريػ  مػقل  يلػي  ػػا ا يبػث يب ػ  
   ر  يظت    )ي  ي   رػ  يظتػ  و يلػي    رػ  يظتػ   عػني   دا  ا  ر  ميث  بث ميض      رارتث كيطت ت   يث اذل ي  ي

ي  يجوص كشت      حبث لاف  ػ   تةػابو ير ػ  يك يصتػاب كجػي  ت ػي ي  ػ خف ي مػ مي ص ي أيكػق يال ػ د ميت ػيت هبػا كال دي ػك 
ي ةيص كلاف  عر  يظتي و ي ةريم    ص اذ لاف  اظتا لاةيف ي م ـص ك  كرت يظت يؾ كيال ياف ك ت ليف لثص ريةف لتاي ا  ود 

ك  ة  ي طعاـ ي مثو ميزض ت ي ياف ي ر و ص تيذل لةػا  يصتػا   ي ةػيرم يظتيريػ  ي ػت الا  ط ػ  بػير ي ػو ا لػا زبمػ () يلػا 
(   و رياضت  يظتو ةا ك ييك ا ي ير ني مماف   يؿ و"يبث ر    ا ي  اضتني ال  ظ   مثذي 69ص ص6تص 7915يظتدتيا ص

كقػو ذلػ  يف  (16ص ص 7صت7991ي   يػث ال   ػى قػاؿ كجػقي جػي ي ا ػث ا يطتػ ص  ػا ي ظ ػ  )يلػي  ػا اص ظ   لػاف يا
يالرض ي ػػػ  يكتػػػوت  رةػػػا   يظتدػػػ و يصتػػػا   لابػػػخي يرض ك لػػػا كي ػػػعا ت ػػػ  ا ك ػػػب يظتو ةػػػا ص م  ػػػار ي  ػػػي   رػػػ  يظتػػػ   
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س ي ع ـي ماع  بير ي و ا ك باق ميث   ييالن لثود )يلا يلتيا  ا كلةا   ا   لرو مي ا ت اـ ميث ي   ييت كختط  يصتر  كتور 
كذل  يف بير ي و ا ػتريا ك ت لةادث اذل  يا  يكتيار يظتد و ص ك     ف  ضاؼ اذل يحرض  (16ص ص 7995يالنوص 

ا ػول يظتد و  ا جياكرجا  ا ي وكر كيضتييبيخيص ك ال   كق  ة ا     لغو راى  ريزالثص ككذل ي  ػي   رػ  يظتػ  ذ ػكص م
ـ( 7716/ھ661ـ( كمػ غ  ػا  رارتػث  ػةا )7715/ھـ 666يح  ؾ  ا  ريػزاهبا  كمػ  يحذتػافص كقػو لػوي  لةػا ت  ػةا )

كي تمث   ا يحكقاؼ   ي ا   اؿ ل غ ر    كقامث ا ل      تدعا خالؼ ا ةار )يلا  (565ص ص9صت7991)يلا يالنوص
ص 6صت7996خي  ػتني   ػف ا ةػار )يلػا ي عرػاا يضتةر ػ ص ك قل  يف  رارد يظتد و ل غػ (691ص ص 6صت7911ك وكفص 

كقو كريف يصتا   ي ةيرم  بث ا غا ا يضتداص  ث ريزا لرو ميث ن ل قرا)   تاعا   ػى  ػييرم ركػاـ حتػخي   (569ص
( كقػو زيرت يلػا يصترػو مػقل  ل ي ػثو " 796ص ص7911ل  قرا لا   قلاص  رأل يضت ارد كلق ك  ةارد يصتا   )يضترػوم ص 

 ريزا جقي يصتا   قراص ايك  ا  ار ا ركػاـ قايرػاص كا    جػا ك ػا ركػاـ  ثرةػا خيػ ت   ي ػا  برػي)  ػا يظتػا  كػ كت كا
يب  ػػات ك ػػودص موتاػػ  ا يعتػػيي   ز ػػو  ػػا ي  ا ػػا ل بػػث قضػػي   ػػا ي ر ػػير  عتػػوؿ ي  ػػةعم  يذل   ػػا  ي  رػػا" )يلػػا  رػػو ص 

ةػػا   تاعػػا   ػػى ( كلرػػا زيرت ي   ا ػػا يلػػا لطيبػػا مػػقل719ص ص 7961  " كا ريػػزا يصتػػا   قرػػا ايك  ػػا ك نػػا ركػػاـ  ثرن
 ػػػار ا ركػػػاـ خيػػػ ت  ة ػػػا يظتػػػا  ل ػػػيند كيب  ػػػاتص موتاػػػ    ػػػوير ي  ا ػػػا ي  ػػػةعم  ميمػػػيف  ػػػث  ػػػ  ل  دػػػا" )يلػػػا لطيبػػػا ص 

 (16ص 17ص ص6صت7991
 مدارس ودور علم -3

ي و ا ػتريا زبم  مة وت  قي  ورؾ  ظرا ب   ي ع     ظ  ي تع ي  ك   داتث ل ور لرو  ا يالجتراـ  ا  وف بير       
 ػػا كػػ ؿ لةػػا  ي عو ػػو  ػػا يظت  دػػات ي تع يريػػا ي ػػ  تعػػىن ي ع ػػ  كب ػػ ت  ػػا يظتػػويرس كاكر ي ع ػػ  ك ماتػػ  تع ػػي  ي  ػػرياف 

 كديما لياف ذ ك يالجتراـ ميرا أييتو
 ادلدارس:   -أ

 يػويف ي تع ػي  كيضتػ    ػى ب ػ ت  ػا كػ ؿ ترةيػث لةػا  ي عو ػو  ػا  كا  بير ي و ا ػتريا ل رتث ي ع ريا ي مرػود ا       
يظتويرس كظتقيج   اطتت ف رغران  ةث لة   ي ع   كي ع يود يال   يا مة وت  رأل ك     ي عو ػو  ػا يظتػويرس ا  ػوف ا  ػق 

 ( 16ص ص7صت7991ك    كزتاد كغوجا    امعيا كيضتةايا كغوج   ا يظتقيج )يلي  ا اص 
( كمهػا  ور ػتاف 56ص ص7صت7991ذلػ  يلػي  ػا ا يف بػير ي ػو ا ػترػيا لػىن هبػا يظتػويرس)يلي  ػا ا ص ةا ا  ق ما   و 

)ي ةعيرػػػػ  ص  ـ(7761جػػػػػ/665يحكذل يظتور ػػػػا ي ةير ػػػػا ي مػػػػ ل كقػػػػو  ب ػػػػ جا يظت ػػػػك بػػػػير ي ػػػػو ا ػترػػػػيا لػػػػا زبمػػػػ   ػػػػةا )
(ص كتدرى يظتور ا ي ثابيا 571ص ص7صت7991صكيب اخي  تور   يظتقج  يضتةا )يلا لطيبا ص (166ص ص7صت7995

و ي ةير ػػا ي  ػػغ ل كت ػػ  قػػ )  ػػا   ق عػػا ا  ػػق لةاجػػا   ضػػا ا  ػػود لةػػا  يظتور ػػا ي ةير ػػا ي مػػ ل بادػػ ا ك ع  ػػا   زةايػػا 
)يلػػػي  ػػػا اص   (ص ك عػػػ    ي ػػػا  كقامػػػان لثػػػود199ص ص7صت 7995؛ ي ةعيرػػػ  ص  611ص ص6صت6575  ضػػػا)ي عر م ص 

 (15ص 16ص ص7صت7991
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قطػػ  ي ػػو ا ا ا  ػػق لعػػو كريػػيؿ ي  ػػي   ػػ ع ا اب ػػا   ور ػػا لرػػود    ػػامعيا كذلػػ   لػػي  ػػا ا يف بػػير ي ػػو ا        
ـ( كدل  مر  لةاي ا  يماتػث ما ػتر ت لػق ك  ػص يلرػ  لةاي ػا 7716جػ/661 دعيا لا   ي ةيداليرم يذل يظتو ةا  ةا )

 ( 661ص 665ص ص6صت7991ر ا ي عاا يا)يلي  ا اص كشتيخي يظتو( ـ7671/ جػ676)يظت ك ي عااؿ  لي لم  لا   ي)
ك ةو ا   ك بير ي ػو ا ػترػيا  و ةػا   ػ  كيريػرزخي حتػخي  مرػث لػىن هبػا يظتػويرس ككقػف يحكقػاؼ)يلي  ػا اص          
(  قي   ع بير ي و ا ا لةا  كجتو و يظتويرس مي اص كير   ا ب    ج  ي ع   كي ا  ا  ا ي اص م ب    56ص ص 7صت7991

ور ا يظتع كما يضت ك ني )شتيخي لق كص حف    د ا لاف  ض  ليدان ؽت ي ين يضت كد كي  طايف يل يد   ى يهبا كجير  يظت
(ص ا 16-17ص ص6صت7911؛ ي طرػػػػػػػػػا  يضت ػػػػػػػػػي ص  775ص ص7911ي ا  ػػػػػػػػػا  كي عػػػػػػػػػا  ني مي ػػػػػػػػػا() يلػػػػػػػػػا ي  ػػػػػػػػػزةا ص 

مي ػا  دػالا أيكم ي ي ػا ي ا  ػا  كب رػا ي ع ػ ص  ( كقػو لػىن557ص ص 6صت7996ص)يلػا ي عػومي ص  (ـ7719جػػ/611 ةا)
كي ػػػػتو ى ي  ػػػػي  ل جػػػػاف ي ػػػػو ا  ي يضتدػػػػا   ػػػػ  لػػػػا يضتدػػػػا ي ر  ػػػػ   )ي ر  ػػػػ  ل جػػػػاف ي ػػػػو ا  لػػػػي يضتدػػػػا   ػػػػ  لػػػػا   

ـ( كجػػي  ػػا   رػػا  يظت ػػ ير اص ي ػػت وـ  ػػا ا  ػػق لعػػو لةػػا  يظتور ػػا يضت نك ػػا ا   ػػ    تػػور   مي ػػاص 7765جػػػ/611)
ك      ي ث كلاف  تري  ل وؽ  (ـ7766/جػ679ميرا كري  ي ة  ص كلغوياص كيضت ازص ي قوـ ا  ق  اـ ) كلاف قو تا ث

ل راتث م  يخي قريالن  دةان ا ق ي) ي ةػاسص كلػاف  دػا يال ت ػاا زيجػوين ا ي ػوبياص كقاػخي   يػث يحكقػاؼ ي مثػودص كلثػ ت 
( 615ص ص 7صت7916؛ يلػػػا كيريػػػ  ص 691 – 695ص ص6صت 7996يح طيػػػات م ػػػ    تاػػػخي ا ي ػػػا() يلػػػا ي عػػػوميص 

ـ( لىن يظتور ا ي ع  كبيا )يظتور ا ي ع  كبياو لاف  يق  جقت يظتور ػا ا 7711ق/615يضتةا  ككالت تور د اص كا  ةا)
يحريػ  اير ح  يضتدػػا   ػػ  لػػا    ي ثةػػ ان كز ػ  لػػأل ِ ػػ ايس  ريػػزا)   ػػ  كظتػػا  ػا  بػػير ي ػػو ا ػترػػيا اذل   ػػ  ي ػػول 

ـ(  دػ   ػا  ػا  7766جػػ/665ر ك ينعتا  ور اص ك ع  مي ا  دالا   رور ني هبا  ا ي ا  ػا  كذ ػك ) ػةا جقت ي وي
( ي ػػػ  لابػػػخي تػػػورس   ػػػى 557ص ص 6551؛ ي  ػػػ  ص 775ص ص 7911ا لعػػػض يظت ػػػاار ي تارخييػػػا()يلا ي  ػػػزةا ص 

ت ػػ  اذل ي  ػػ ؽ  ػػا  و ةػػا  كجػػ   ػػا يظتػػويرس يظت رػػا ا   ػػ  ص (556ص ص 7صت7996 ػػقج  ي  ػػامع  )يلػػا ي عػػوميص 
( ص اذ لابخي يظتور ا  ايرين م ع  ا يظت ك بير ي و ا 656ص ص7915    ا ػت ا تع ؼ مبز ا     ي قج )يلا  وياص
( كلعو  ف  متن 551ص ص7صت7995)ي ةعير  ص  ـ(7766ق/665ػتريا  ور ا كلىن مي ا  دالا   ا  ا  كذ ك  ةا )

ي ػػتو ى عتػػا  ػػا بػػيي    ػػة ار يا ػػاـ  ػػ ؼ ي ػػو ا  رػػو هللا لػػا      ػػ كف يظتتػػيا بػػير ي ػػو ا ػترػػيا لةػػا  جػػقت يظتور ػػا 
ـ( كمينض ا يث   ةا ي تور   هبا كي ةظ  ا  كقام اص كجي  كؿن  ا ارنس هبا معة مخي لثص كبدػرخي ا يػث ص 7719جػ/616 ةا)

جػػ/ 615اذل  ف  ػاا اذل ا  ػق  ػةا ) كدل   ؿ يا اـ   ؼ ي ػو ا لػا      ػ كف  ةػونرس ا جػقت يظتور ػا ك ةظػ   كقام ػا 
ـ(  كظتا ك ت اذل ا  ق ي ت  ف )بيالا( مي ا ك وت ؾت  ي و ا  لي ي  لات  رو ي  زتا ك تر  هبػا  ػص كرل قضػا  7711

  ( 715ص 716ص ص7؛ ي دييب  ص ا. تصت11ص ص79صت7997زتاد مغاار    )اقيت يضتريم ص 
)يلػػػػػػا   ـ(7719جػػػػػػػ /611 ػػػػػػ    ب ػػػػػػ جا يظت ػػػػػػك ي عػػػػػػااؿ بػػػػػػير ي ػػػػػػو ا ػترػػػػػػيا  ػػػػػػةا) كيظتور ػػػػػا ي ِةان  ىػػػػػػا )ي ةير ػػػػػػا( ي        
( تور   يظتقج  ي  امع  كتيذل ي تور   هبا قط  ي و ا  دعيا لػا   ي ةيدػاليرم) ت 556ص ص 7صت7996ي عوميص
ي ةػػػاس ـ( ك قػػاـ هبػػا  عػػث ك ع ػػ ص م قرػػ    يػػث 7716جػػػ/615ـ( ص كقػػو لػػاف  ضػػ  اذل ا  ػػق ا  ػػاـ )7716جػػػ/ 611
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(ك ػػقل   لػػي  ػػا ا  ػػا 676ص ص 6551)ي  ػػ  ص   ما ػػتو ات بػػير ي ػػو ا اذل   ػػ  ك  ػػةو ا يػػث ي تػػور   هبػػقت يظتور ػػا 
ـ( و" كريػ  ي ا يػث يا ػاـ ي مرػو قطػ  ي ػو ا 7716ق/661قط  ي و ا  دعيا لا   ي ةيداليرم يبث ا  ةا )ي  ي  

( 661ص 665ص ص 6صت7991ك ب  ػػث   ػػ )يلي  ػػا اص  و ا لػػثي ةيدػػاليرم كجػػي م يػػث   ػػ ت كبدػػيف ك ػػوت مدػػ  بػػير ي ػػ
ك ةعػػػو ي  ػػػي  قطػػػ  ي ػػػو ا ي ةيدػػػاليرم جػػػي  كؿ  ػػػا كةرل ي تػػػور   ا جػػػقت يظتور ػػػاص كل ػػػ  قطػػػ  ي ػػػو ا اذل  ف تػػػيا ا 

 ( 661ص 665ص ص 6صت7991)يلي  ا اص  ـ(7716ق/611 ةا)
دػػػ وين   ػػػاؿ  بػػػث  كؿ  ػػػا يكتطػػػث يظتدػػػ ريف  ةػػػو مػػػتح   ػػػ   ػػػا كيظتور ػػػا ي  ةػػػعْيريَّاو لػػػاف  يقػػػ  جػػػقت يظتور ػػػا            

ـ(ص م رػػا   ػػك بيري ػػو ا ػترػػيا   ػػ  966جػػػ/575يظتدػػا وص ك ةػػ ؼ جػػقي يظتدػػ و    يضتدػػا ي غضػػايِ ِمن يظتتػػي   ػػةا) 
ك ب ػ  هبػا يظتػويرس كريػ  ي  ػػي   ػعي  لػا    يضتدػا لػػا  دػني لػا  زتػو يحبو دػ   اذل   ػػ  م عػ   ػث جػقي يظتدػػ و 

 ـ(7799جػػ/696ر ا ك ع ث  ور ػان هبػا مع مػخي لػثص كدل  ػ ؿ ي  ػي   ػعي   ةورن ػان هبػا اذل  ف تػيا لط  ػق  مػا  ػةا)  و
ص 7صت 7991)يلي  ػػا اص ( كلػػىن   ضػػا يظتػػويرس  رػػاد كغوجػػا    ػػامعيا كيضتةايػػا551ص ص 7صت7991)يلػػا ي ع رػػ ص  

 (16ص 

رػػيا زبمػػ   و ػػوين  ػػا اكر يضتػػو   ا  و ةػػا  ا  ػػق ككقػػف   ي ػػا ي ػػا  ػػا اكر يضتػػو   م ػػو لػػىن  بػػير ي ػػو ا ػت         
ي ييقعػػا  (اير يضتػػو   ي ةير ػػا)(ك ػػا  ل زجػػا 11ص ص 7صت 7991ك  ػػى  ػػا هبػػا  ػػا يظت ػػتغ ني لع ػػ  يضتػػو   )يلػػي  ػػا اص 

( ك كقا ػا 556ص ص7تص7995 ةي) ا  ق قػ )  ػيؽ ي ع ػ كبيا  ب ػ جا يظت ػك بػير ي ػو ا ػترػيا زبمػ )يلا لةػاف ص 
ك ب   ا  و ةا       (11ص ص7صت7995 ى ب را يضتو   ك ع  مي ا ك يبا   مت  ككاب عتا  كقامان لثود)ي ةعير ص 

  ( 765ص ص 7911اير   زو   ك ع    يث ي عو و  ا يالكقاؼ)يلا ي  زةا ص 

 ا كك  ا  تع ي  يح تاـ ميقل  ي ا  ا  مات  تع ي  ي  رياف ي   خف ي م مي كي   ي د كي متالا  م و لىن  و وين  ة           
 لي  ا ا يف بير ي ػو ا ػترػيا زبمػ  لػىن ي عو ػو  ػا يظتماتػ   ا لثػو  ػا لػ ات ك  ػ ل   ػي   ك  ػى  ع رػي   يصتػ يات 

 ( 11ص ص 7صت7991ي ييم د)يلي  ا اص 
دط   ك تييا  عت  كاذي  قر    وج  ك قل   لي  ا ا  ا تعا  ث    يج  ي ع   مي يؿ و" لاف    هب  ك وبي   ك ر                 

ي تعظي  كي تيقو كيال ويـ كجيرع ػ  ك  ا يث   ـي  ث  ق ت    يةث   يث ك عتة ث كجي دث  عث   ى   ااتث ص ك  ر    يث  و ثث
 ةػػو ي رزػػ  كي ةظػػ  م  ػػوكت  ػػا ي ػػر ا ي  ا ػػعا ص كيصتر ػػا لػػاف  جػػ  ي ػػو ا  ةػػوت ا    ػػى ػتػػ  ك  ظرػػث كلػػاف   ػػ ي ت 

 (11ص ص 7صت7991)يلي  ا اص  كهن    ى ذ ك "حيدو
 القالع واحلصون واالسوار -4

    يو بيرم ي و ا ػترػيا  ةا ػا كاريػا يظتة ػ د  يضت ليػا مب ت ػف  ةاك ة ػا  ػا قػ ع ك  ػيف كي ػيير   ػى نغػير         
 ػػ ـ  ػػا يظت ػػاحل ؽتػػا  عػػيا اذل ي وك ػا يال ػػ  يا  ػػص ؾتػػو يلػػي  ػػا ا  عػػ   ػػا ذ ػػك يالجترػاـ ل ي ػػثو"  ػػا مع ػػث ا لػػ ا يا

 اظ ػػا ك اػػث يظتدػػ رني ممثػػو  ظػػي   ػػا ذ ػػك  بػػث لػػىن   ػػيير  ػػوف ي  ػػاـ رتيع ػػا كق   ػػا مرة ػػا   ػػ  كزتػػاد كزتػػاب 
 ك ػي ر (565ص ص7صت7911كا  ق كير ا )ير ا و  و ةا  دةا لني     كزتاد  ا   ا ي غ )()اقػيت يضترػيمص 
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ا ذيت كويت لثود ك رزيؽ كي عا   ي ا  ير  رأل يضت ارد ػتم ص لية ا كلني ي ا يت ك ةرف) ةرفو كج   و ةا لرود كي ع
( كغوجػا  ػا ي  ػ ع كيضت ػيف 656ص ص 6صت7911ن نا م ي  ص كلية ا كلني   ػ    ػ د م ي ػ () اقػيت يضترػيمص 

ت   ػػى ي طػػ ؽ لػػني يظتدػػ رني كلػػىن   ضػػا يحلػػ ي  ك  ػػة ا ك  مػػ  لةا جػػا ك كػػ ت   ي ػػا  ػػا يح ػػييؿ  ػػا ال تدػػرح لػػث ي ةاػػيس
كي اػػػ بف ك عػػػ  مي ػػػا  ػػػا حياظ ػػػا ك ع ػػػ  ي طيػػػير يعتػػػييال مػػػثذي ر كي  ػػػا ي عػػػوك   ػػػوي  ر ػػػ يي ي طيػػػير م كػػػق ي ةػػػاس  ػػػقرج  

ص 7صت7991)يلػػػي  ػػػا اص  "كي تػػػابيي حبادػػػ   م ػػػ   ر ػػػغ ي عػػػوك  ػػػة   غ اػػػا كلػػػاف جػػػقي  ػػػا   طػػػف ي امػػػ  ك لث جػػػا باعػػػا
 (16ص 16ص 11ص

 ػػ ص بػػػير ي ػػو ا ػترػػػيا   ػػى ريػػػيابا نغػػير يظتدػػ رني ؾتػػػوت  دػػو لةادػػػث  و ػػي  ت ػػػك يضت ػػيف كي  ػػػ ع  ك  ػػود          
ـ( اػ لخي لػ ا ي  ػاـ زالزؿ ممػاف  ػث أتنػو لرػو   ػى  و ػو  ػا يظتػوف م ػوـ   ػييرجا 7769جػ/666ما   ةا) كيال يير 

و  و ةػا لية ػا كلػني ا  ػق ن نػا كق   اص ك  طخي ي وكر   ػى  ج  ػا ص م رػا ل ػغ يطتػ  بػير ي ػو ا  ػار اذل  لع رك)لع رػكن
ص 651ص ص ص 7ص ت7996) ي رغػػويامص ( اـص هبػا  لةيػا   يرػػا كخاثر  ظيرػاص كق ػير   ػػى   ػابني ي  نكػاـص ال بظػػو عتػا

( ا ػػااد ا رػػار  ػػا هتػػوـ  ػػا   ػػييرجا كق عت ػػاص ك ةػػو ا كريػػ  لع رػػك   ت كػػ  ا ػػار يقػػ  ي ػػر ا كجػػ ؾ لثػػو  ػػا 651
م ت  ا لع رك  ا حيري ا ك عر جا كيبط ق اذل زتاب ماع   ثػ  ذ ػك ك ة ػا اذل زتػات كير ػا كلػاف  ػو و يضتػقر   ج ي اص

  ى  اي  ي ر ا  ا ي ا بف كال يرا ق عا ير ا  مثهنا    ق هبا  ة   دل  رق  ا  ػيرجا  ػ   ي رتػاص م عػ  مي ػا باياػا  ػا 
 ػا  ػي ن كهنػارينص ي  تػى  و ةػا   ػ ص م رػا  ػاجو  ػا ريػةعتث ي     ػا هبػاص ي عدم       و لروص ككل  ي عرػارد  ػا حيػ    ي

ك ج  ا  قاـ مي ا كي    رارهتا لةادثص كلاف جي   ف   ى ي تعراؿ ي اع ا كي رةاينيص كدل  ػ ؿ لػق ك  ػص   مػ    ػيير 
ا  مػا كيظتو ةػا  لرعيػػود ( كدل تمػ766ص 761ص ص6صت7991رتيػ  ي ػر ا ك كػ ت  ػا يظتػاؿ  ػاال   ػور قػورت )يلػي  ػا اص 

 ػػا يجترػػاـ بػػير ي ػػو ا معرػػ    ػػى أت ػػني يضتػػف مػػ قط    ػػ ي  ي عػػ )  ػػا   تع اػػيي   ز ػػات ك  ػػ   لرػػاؿ  ػػير يظتو ةػػا)يلي 
 ( 55ص ص 7صت7991 ا اص 

 الربط واخلانقاىات : -5
ي ثغػػير يا ػػػ  ياص مػػػا  لب  ي ػػا ميرػػػا خيػػاب ي ػػػ لب )ي ػػ لبو رتػػػ  ريط كجػػػ  ا يحريػػ   ػػػا ريلػػب   يلطػػػا اذي الـز          

كيظت يلطػػا   ز ػػا نغػػ  ي عػػوك كي ػػ يط يظتييظرػػا   ػػى يح ػػ  متزي ػػخي  ػػ  ي يقػػخي اذل  مػػاف ظتػػا   غػػ    تاػػ غ   عرػػااد كي ػػورس 
(كيطتاب اجات)يطتاب اجػػػاتو 767ص  765ص ص6555؛ ي غ  ػػػ  ص 555ص ص1صت7991كغتاجػػػود ي ػػػةا ()يلا  ةظػػػيرص

 لا  عةاجا ي ريخي ص كقي   ري  ي م را )كيبمات( ك عةاجا يظتيا  ي قم أيل  ميث يظت ك ص رت  كاب ات كج  ل را مار يا  ع
؛ ي غ  ػػ  ص 755ص ص6صت7961ي  ريػػرح يظت  ػػيا هبػػا يظتمػػاف ي ػػقم خيت ػػ  ميػػث ي  ػػيميا ك ة طعػػيف   عرػػااد()   ػػ  ص 

اف عتػا يالجترػاـ كي   ا ػا  ػا بػير ص ي   تعو يظتماف ي قم خيت ػ  ميػث ي  ػيميا ك ة طعػيف   عرػاادص م ػو لػ(779ص ص6555
ي و ا ػتريا زبم  ص ميػقل  يلػي  ػا ا ا جػقي يطت ػيص قي ػث و" كلػىن ي ػ لب كيطتاب اجػات ا رتيػ  ي ػر ا    ػيميا ككقػف 
  ي ا ي يقيؼ ي مثود كلاف حيض    اخي    ةوت ك   هب  ك وبي   ك ردط   ك تييا  عت  كاذي  قر    وج  ا يث   ـي  ث  ق 

 ك ث  ةا ا كاريا  (11ص ص 7صت7991)يلي  ا اص  يةث   يث ك عتة ث كجي دث  عث   ى   ااتث ك  ر    يث  و ثث"ت    
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ص 7صت7991مبو ةا  ما  يظتم  ا كيظتو ةا يظتةيرد اذ  قل   لي  ا ا يبث كلىن ي  لب ك وا لثوي  ا قأل ي دري  )يلػي  ػا اص 
  (55ص 
 مشاريع صحية وخدمية: -6

ير ي و ا ا يصتاب  ي  ز  ل رتث ي ييازا ا لةا  يظت  دػات ي  ػزيا كيطتو يػا اذ   ػيؿ  لػي  ػا ا و"كلػىن  ة          
ا ا  ػػػق لةػػػات يظت ػػػك بػػػير ي ػػػو ا ػترػػػيا زبمػػػ  ا  ػػػةا  ي ةػػػيرم( ي ريرار ػػػتاانت" ا ي ػػػر ا ك ػػػا   ظر ػػػاص )ي ريرار ػػػتاف

رتيعػػث  اػػ كش ك  يػػث  كقػػاؼ لثػػود كلػػث  مترػػا)يلا ي   ـ(  كلػػاف  عػػا  يظت اػػى  ك  ػػوـ عتػػ  يحاك ػػا كلػػاف7761ق/619)
( ك ػػػقل  يلػػػي  ػػػا ا يف يظت ػػػك بػػػير ي ػػػو ا دل جيع ػػػث كقاػػػا   ػػػى ي ا ػػػ ي  مزدػػػ  لػػػ    ػػػى لامػػػا 661يريػػػيرعا ص ا. تص ص

  (16ص ص 7صت7991يظتد رني  ا غأل كم و ككم  ميث يالاك ا غتاانن )يلي  ا اص 
دػػت و ا   رةػػا  لػػاف  ػػا ي ػػييؿ ي او ػػا ي ػػ  حت ػػ    ي ػػا بظػػو  ب قػػث  ي ػػو ي ػػ ي  كذلػػ  يلػػي  ػػا ا يف يح ػػييؿ يظت         

كل غأل ا  ري  لةايث انارد كج   ف بير ي و ا رزتث هللا كق  ا    ت لعض  لػال  يظت ػيؾ  ػا ي اػ بف كػقعت  ي ا بف ميقل و "
مػ    ػار لعػوـ اب قػث ظتػا لػاف ميػث  ػا ي ضػ ر هللا تعاذل م ط    ى بادث ا موييث  اال  ظيرػا م ػاكر بػير ي ػو ا   ػ ي ت م

  ػى يظتدػػ رني ك ػػاؿ بػير ي ػػو ا اذل ي اػػوي  لعػػو ا ي ػت ار هللا تعػػاذل م ب  ػػث  ػي   ػػا   ع ػػ   ريػػزالث كتدػ   يظتػػاؿ م رػػا ل ػػغ 
ةيني كمهػا ي ا ؾت     ةث  ات كل غ بير ي و ا ك ت م      ريزالث متع ريي  ػا  طػف هللا تعػاذل يظتدػ رني اذ رتػ  عتػ  يضتدػ

ي اوي  ك يت ذ ك ي  عني مرىن بير ي و ا رزتث هللا لق ك يظتاؿ جقي ي ريرار تاف ك ة  يظتػاؿ يح ػ ي  حبػث دل  مػا  ػا ارياهتػ   
 ( 16ص ص 7صت7991لاف" )يلي  ا اص 

ظا مار يا يحري    يا هبا ك ا يظت ار   يطتو يا ي   يجت  بير ي و ا  ب اي ا يطتاانت)يطتاانتو ك ا اجا كاف  ا                
ص 75صت7991 ةػػػػ ؿ ي ت ػػػػار  ك ي اةػػػػوؽ ي ػػػػقم ديثػػػػ   ةػػػػ ؿ يظتدػػػػام  كقػػػػو ه ػػػػخي يطتػػػػاانت يظتةػػػػ  ني ل ي رػػػػا()يلا  ةظػػػػير ص 

)يلػي  ( ا ي ط ؽ م  ا ي ةاس ك اظخي   ػييعت  كيتػيي ا ي  ػتا  ا  اػث  ػا ي ػ ا كيظتطػ  ا ي  ػتا  ك ػا يظت ػاب 575ص
كتي ػي  ب ق ػاص كلػىن يصتدػير ك ػوا لثػوي  ػا قػأل ر    ى يريػ ح يال ػييؽ كتي ػيع ا ( ك 16ص ص 7صت7991 ا اص 

 ( 55ص 56ص 7صت7991ي دري  ا ؼتت ف يظتةابق ي     م ا)يلي  ا اص 
ك ي   يلي  ا ا ي م ـ ا يطتتاـ  ا ل  ذ ك ل ي ث و " ك  ا  ػا مع ػث  ػا يظت ػاحلص مثبػث لػىن   ػيير  ػوف ي  ػاـ           
كق   اص مرة ا ا  ق كزتاب كزتاد ك    ك ي ر كلع رك كغوجاص كلىن يظتويرس ي مثود   زةايا كي  ػامعياص كلػىن رتيع ا 

يصتػا   ي ةػيرم يظتيريػ ص كلػىن ي ريرار ػػتاانت كيطتػاانت ا ي طػ ؽص كلػىن يطتاب اجػات    ػػيميا ا رتيػ  ي ػر اص ككقػف   ػػى 
 (596ص ص 9صت7991)يلا يالنو ص   يصتري  ي يقيؼ ي مثود"

 اخلامتة
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تعػػو ي ػػ كيات ي تارخييػػا ي ػػ  ب   ػػا     ػػا ا يظت و ػػ  ا لتالػػث )ي  كاػػتني ا  كرػػار ي ػػوك تني ي ةير ػػا كي  ػػ  يا(  ػػا  -*
ي متػػ  يظت رػػا ي ػػ  ب  ػػخي  ػػا  ػػود بػػير ي ػػو ا ػترػػيا زبمػػ  ك  ػػا  ك ػػ  ي متػػ  ي ػػ   ركػػخي  وك تػػث ص ك ػػا خت  ت ػػا  ػػا 

    يريني يبعم  أتنوجا   ى غتر   ياتث  ك وتث .ي ويل ؼتت اا ك  ك)    ي
ظ  ت يظت ورد كيضتةما ي ديا يا  ةير ي و ا ػتريا ميرا ك وانت   ا ي عةا ا قةاات ك   ي ت  كي   تعم  ي رعو يالايرم  -*

 عر    ى ب   يظتع ي ا كيضتمرا ا ي  يااد كرلب كالاتث رتيعان ي   حيمر ا لةظاـ يايرم اقيق  ال يرا لعو يتدا  ا  ي  
 يذل يظت ل     ع كقخي   ب ع   ي ا ك ا ذ ك  ا مت ذل ت ص بث يختق يضتراـ ك ي ا   رييري ت كب   يالكرار .

دتي  بير ي و ا زبم  لعو و  ا ي  ػاات ي    ػيا كي ػ   ع ػخي  ةػث  ضػ ين  ا ثػاؿ كأتيت ا   و ػا ت ػك ي  ػاات  -*
ذ  داؿ هللا تعاذل  ف  ةاؿ ي   اادص كلاف     عا   مػث كلثػ د ك  ييعتػا دييػ  اذل ي تيياػ    ا تث ك  اات او ي   يريني ا

ك تز ل ي عوؿ ك ة ف يظتظ ـي  ا ي ظادل لايةا  ا لاف ي  يل كلاف  در   ميل يظتظ ـي ك تيذل ل ف  ا ػث لةادػث كال 
  م  ذ ك اذل  ا   كال   و.

  ى ي ييؿ يظتد رني كيضتػ ص   ػى يبااقػث ا يك ػث كػو ت   ي عا ػا ك ػا   ؼ  ا بير ي و ا ػتريا زبم   ود   ريث  -*
 ك و  ا  اؿ  و ث لاف  ةا ث   ى  ا ا ي ةاس مماف  ت وؽ لث ك ةا ث   ى ي ا  ي  كا  رار يظت ار   يطتو يا ي عا ا.

بػػخي  ػػث ل ػػرا كياػػزا دل  غاػػ  بػػير ي ػػو ا ػترػػيا زبمػػ   ػػا يمهيػػا يصتابػػ  ي عرػػ يأب ا كضػػ  ريػػ ي ث  ػػ  ي  ػػ يريني مما-*
ي عر يبيػا  ة ػا  ػا جػي  يظتة  د  ار ي ي ا ي رةاف كي ت و   يبث ا ك ب ت ك يضت ك) كي   ي ات لا ك ر ي كيب    و وين  ا 

  وأب كو   كغو ذ ك.  اجييلطال  ي عدم م ك ة ا 
 ػورؾ  ظرػا ب ػ  ي ع ػ  ا   ظ  ي تع ي  ك   داتث ل ور لرو  ػا يالجترػاـ  ػا  ػوف بػير ي ػو ا ػترػيا زبمػ  مة ػوت -*

لةا   و و  ا يظت  دات ي تع يريػا ي ػ  تعػىن ي ع ػ  كب ػ ت  ػا يظتػويرس كاكر ي ع ػ  ك ماتػ  تع ػي  ي  ػرياف كػترػا ي ع رػا  
 ك ج  ي و ا كيظتييظرا   ى   و غتا   ي ي اظ  ك ط     ضار ي ا  ا  كلرار ي ع را  ي يث  ضتضير غتا   ي ي ث .

 ادلصادر وادلراجع
  رػوهللاو  )حت يػق ص 6ط ص ي تػار   ا ي ما ػ  .(7991 .)(ـ7656/ق655 ت)   لػا   ػ  ي ػو ا  ػ  يضتدا ص لي يلا يحنو -7

 ي ع ريا. ي مت  لوكتو اير ص ي  اا (
  ص ي تػػػار   ي رػػػاج  ا ي وك ػػػا يال لميػػػا يظتيريػػػ (.7995.)ـ(7656ق/655يحنػػػو ص  لػػػي يضتدػػػا  ػػػ  ي ػػػو ا   ػػػ  لػػػا   )ت  -6
 .ي  اج د  ص(حت يق و  روي  اار  زتو بي رات)
 يػػيف يحبرػػا  ا بر ػػات .(ت. ا)  .ـ(7669ق/661يريػػيرعا ص  يمػػق ي ػػو ا  زتػو لػػا ي  ا ػػ  لػػا ك ياػا يطت ر ػػ  )ت يلػا ي   -5

 اير  مترا يضتياد . لوكتو ص(حت يق و ب ير راا)يحبرا  ص 
 ةاا ػا يحبػ ؿ ك دػا  د  .(ـ7916).ـ(7961جػ/7516و ي   ي  لا   )تلوريف ص  رو ي  اار لا  زتو لا   طاى لا  ر -1

 .يظتمت  يا     لوكتو ص(يل قو زجو ي  اك ض ص)6ط يطتياؿص
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ر  ػػا يلػػا لطيبػػا يظتدػػراد )حتاػػا ي ةظػػار ا  (.7991.)ـ(7511ق/119لطيبػػا ص لػػي  رػػوهللا   لػػا  رػػوهللا ي طة ػػ  )ت يلػػا  -6
  طري ات  لاادييا يظتر ما يظتغ ليا .ي  يطو ص  (حت يق و  رويعتاام ي تازم)يح اار(ص  غ يي  يح  ار ك  اي 

  يريو يالب ع   ى  شتا  يح مةػا كي ر ػاع (. 7996) .ـ(7551ق/159ي رغويامص ريا  ي و ا  رو يظت  ا لا  رويضتق )ت  -6
 اير يصتي  .لوكتو ص  (حت يق و       ي ر اكم) ص7طص 
حت يػػق و  رػػوي  اار    ص)7طمتػػيح ي ر ػػويفص (.6555(.)ـ196ق/619رم ص  لػػي يضتدػػا  زتػػو لػػا حيػػ) لػػا  ػػال  )ت ي ػػر ذ -1

 لوكت.ص (   
ي ة ػػـي ي  يجػػ د ا   ػػيؾ   ػػ   .)ا.ت(صـ(7169ق/111تغػػ م لػػ امص رتػػاؿ ي ػػو ا  لػػي يلا ػػا  ي ػػف لػػ   رػػوهللا )ت يلػػا  -1

 ا ي  ي  .كزيرد ي ث اما كيار ا   و كي  اج د ص 
لػػوكتو ر  ػػا يلػػا  رػػوص حت يػػقو     ػػطاى زاادص  (.7961.)ـ(7671ق/671 رػػوص  لػػي يضتدػػني   لػػا  زتػػو )ت يلػػا  -9

 .اير رياار
يظتةػػتظ  ا  ر ػػ  يح ػػ   (.7996.)ـ(7657جػػػ/691يصتػػيزمص رتػػاؿ ي ػػو ا  لػػي ي اػػ ت  رػػو ي ػػ زتا لػػا   ػػ  لػػا   )ت يلػػا  -75

 .اير ي مت  ي ع ريا لوكتوص (   رو ي  اار  طاص   طاى  رو ي  اار  طا حت يقوص)7طكيظت يؾص 
حت يػػػق و ا دػػػػاف ) ص6ط ي ػػػ كض يظتعطػػػار ا كػػػ  يحقطػػػارص (.7911.)ـ(7575ق/175يضترػػػوم ص   لػػػا  رػػػويظتةع  )ت  -77

  مترا  رةاف.لوكتو ص ( راس
 ر ػػ  يلػػا ك ػوكف يظتدػػرى)ا ييف يظترتػػو  كيطتػػ   (.7911.)ـ(7156ق/151ك ػػوكفص  رػػو ي ػػ زتا لػا   يا ػػري   )ت يلػا  -76

 اير ي ام .لوكتو حت يقو ك ي   زاادص  ص 6طا  ر   ي ع ) كي  ل  ك ا  اري ج   ا ذكم ي   ف يحل ( ص
 ػػاف ص كميػػات يح يػػاف ك برػػا   لةػػا  ي    (.7917.)ـ(7616ق/617ك مػػاف ص لػػي ي عرػػاس هػػ  ي ػػو ا  زتػػو لػػا   )ت يلػػا  -75
 اير ي ث اما . رةافو ص (حت يق و ا داف  راس)

حت يػق و ا. )ص  6ي عػ  ا كػ   ػا غػ  ص ط (.7911.)ـ(7511ق/111ي قجي ص ه  ي و ا   لا  زتو لا  ثرػاف )ت  -71
 خي. طرعا  مي ا ي مي ي مي خيو ص  (ري ح ي و ا يظتة و

 ر ػ  يا ػ ـ ككميػات يظت ػاجو كيح ػ ـ ص  (.7916.)ـ(7511ق/111ي قجي ص ه  ي و ا   لػا  زتػو لػا  ثرػاف )ت  -76
 اير ي متا) ي ع   .لوكتو ص (حت يق و  ر   روي د ـ تو  م)ص 7ط
حت يػق و  ػعي  )ص  9 و    ـ ي ةر   ص ط (.7996.)ـ(7511ق/111ي قجي ص ه  ي و ا   لا  زتو لا  ثراف )ت  -76

 .   دا ي   ا الوكتو ص (  يحران كط ص   بعي  ي ع قدي 
اير لػػوكتو ص 76يح ػػ ـص ط (.6556.)(ـ7916/جػػػ7596كػػو ي ػػو ا لػػا ػترػػيا لػػا   لػػا   ػػ  لػػا مػػارس)ت ي  رل ػػ ص -71

 ي ع     ر  ني.
حت يػق و ) ص7طيحبدػا) ص (.7991.)ـ(7766جػػ /666ي درعاأبص      عيو  رو ي م مي لػا   يلػا  ة ػير ي تريرػ  )ت  -71
 .اير ي ام  لوكتوص (و هللا  ر  ي راركام ر
لغيػػػا ي ي ػػػاد ا بر ػػػات ي  غػػػي ني كي ةزػػػاد .)ا.ت(. ـ(7656ق/977ي دػػػييب  ص  ػػػ ؿ ي ػػػو ا  رػػػوي  زتا لػػػا    لمػػػ  )ت  -79
 يظتمترا ي ع   ا.لوكتو  ص(حت يق و    لي ي اض  ال يجي )ص
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ي  كاػػتني ا  كرػار ي ػػوك تني  (.7991.)ـ(7666جػػ/666الػ يجي )ت  ػا اص  ػػ ا) ي ػو ا  رػو ي ػػ زتا لػا اشتا يػ  لػػا يلػي   -65
 .   دا ي   ا ا لوكتوص (حت يق و ال يجي  ي   رق ص)7ط ي ةير ا كي    ياص

ي ػػور يظتةت ػ  ا  ر ػػ  ؽت مػا   ػػ  ص  (.7911.)ـ(7119ق/111ي  ػػزةا ص  لػي ي اضػػ    ػتػ  ي ػػو ا   يضتةاػ  )يلػا  -67
 .اير ي متا) ي ع   ا  قو ص( ارك ضحت يق و  روهللا  )

 (.7991.)ـ(7651جػػػػ/656 ػػػوياص  لػػي يلا ػػػا هبػػػا  ي ػػو ا  ي ػػػف لػػػا ريمػػ  لػػػا دتػػي  لػػػا  ترػػػا يح ػػوم يظتيريػػػ  )ت يلػػا  -66
 .اؾت  مترا يطتي  اج دو  ص(حت يقو ا. رتاؿ ي و ا ي  ياؿ ص)6طي ةييار ي د طابيا كيلا ا ي يي ايا ) ود ري ح ي و ا يح ي (ص

 (حت يػق و  زتػو  طػيب )ص  ر   يظت ك ي ظاج (.7915.)ـ(7616ق/611 وياص    ي و ا   لا     لا ال يجي  )ت يلا  -65
  طال    ل  ي طرا ا يضتو ثا. لوكتو ص

حت يػػق و  زتػػػو يحران كط )ي ػػييا ي يميػػػات ص  (.6555.)ـ(7566ق/161ي  ػػاوم ص ريػػ ح ي ػػػو ا ك يػػ  لػػػا   رػػك ص )ت  -61
 .اير ا يا  ي ويل لوكتو ص(كت ل    طاى

 كي ورتا كي تيز     ة   يق   و    داصي  اج د7ط (.6551.)ي    ص  ى    ص     ي وك ا ي  بميا -66
 اير ي     ي ع  .   و ص (حت يق و   لراؿ )  ـ ي ةر   لتار   ي   را  ص ص6(.ط7911.)ي طرا  يضت ي ص   ريغ  -66
حتاػا ي ػػوؾ  .)ا.ت(.(ـ7566جػػػ/161ي ط  ي ػ ص ؾتػ  ي ػػو ا الػ يجي  لػػا   ػ  لػػا  زتػو لػػا  رػو ي يي ػػو يلػا  رػػو يظتػةع  )ت  -61

 اير ي ط يعا . لوكتوص (حت يقو  رو ي م مي    طي  يضترويكم ص)6ط ميرا جي   ف  عر  ا يظت كص
ي   يػػػػو يصتيج  ػػػػا ا  ر ػػػػ  (. 7915.)ـ(7616ق/965بي ػػػػيف ص هػػػػ  ي ػػػػو ا   لػػػػا   ػػػػ  لػػػػا  زتػػػػو ي و  ػػػػ   )تيلػػػا  -61

  طري ات غتر  ي  غا ي ع ليا.ا  قو ص (حت يق و    زتو امهاف)ي  اضتيا ص 
 ر ػ  ؼتت ػ  ي ػوكؿص  (.7996.)ـ(7616جػ/616ي ع مص  لي ي ا ت غ  غير يس )يشتث  ي ةا( لا  جاركف لا تي ا يظت ط )تو -69
 .اير ي   ؽ لوكتو ص(يدي  حت يقو  بطيف رياضتاأب ي ص )5ط
لةػيز ي ػقج  ا  ر ػ    ػ ص   .7. ط(ـ7119جػػ/111ي ع ر ص  يمق ي ػو ا يلػي ذر  زتػو لػا الػ يجي  لػا   لػا ك يػ )ت  -55

 .اير ي       و 
 ر ػ  زلود يضت ػ  ا  (.7996.)ـ(7667ق/665ي عومي ص لراؿ ي و ا  لي ي  ا    ر  لا  زتو لا جرا هللا يضت ي )ت يلا  -57

 .اير ي مت  ي ع ريالوكتو ص (كا   يي يثو ك ي  يظتة ير) ص7ط    ص
-7591ق/697-197ياشتػػا ي ييف ا لػػ ا ي  ػػاـ   ػػى   ػػ  يضتػػ ك) ي  ػػ يريا ) (.7915.)  ػػ م ص  ثرػػاف  رويضتريػػو -56

و  ي  اج د ص ا عاـ(7695  يظتمترا ي تارخييا .يطت بـي
 . طرعا يظتايوا  قو ص 6اـصتكطب ي   (.7961.)    ص   ل ا  -55
و  ػوانف  7حت يػق ت)يحبػ  يصت يػ  لتػار   ي  ػوس كيطت يػ ص  (.7999.)ـ(7665ق/961ي ع ير  ص غتػ  ي ػو ا يضتةر ػ  )ت  -51

  مترا ا ة . رافو ص (و   ي معالةا 6 يب   لي براتا ص حت يق ت
 ػػقريت ي ػػقج  ا  كرػػار (. 7996.)ـ(7611ق/7519زتػػو)ي عرػػاا يضتةر ػػ ص  ػػ ا) ي ػػو ا    ي اػػ ح  رػػويضت  لػػا  يلػػا  -56

 يلا لثو. اير صلوكتو(حت يقو  روي  اار يحرانككط كػتريا يحرانككططص)  ا ذج ص
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حت يػقو ص)7ط دا ك يحل ار ا ؽتا ك يح  ػار ص  (.6575.)ـ(7511ق/119ي عر م ص   ا) ي و ا  زتو لا حي) )ت  -56
 .اير ي مت  ي عاظتيا ص لوكتوص (لا     راف يصتريرم

 اير ي  ييو ي ع  . لوكتو ص 6 ر   ي ريرار تاانت ا يا  ـ ص ط(. 7917.) يدى لك ص  زتو -51
 (ص7)ص ي عػوا (غت ػا اري ػات ا ػ  يا)ي ػ لب كيطتييبػق كي ريرار ػتاانت كاكرجػا ا ي وليػا ص  (.6555.)ي غ    ص كينق   بق   -51

 .يخي يضتمراللغوياو ي دةا يحكذل ص 
يطتػػ يت كريػػةا ا ي متالػػاص  (.7917.)ـ(911جػػػ/551قوي ػػاص يلػػي مػػ ت قوي ػػا لػػا  عاػػ  لػػا قوي ػػا لػػا زاا ي رغػػويام)ت يلػػا  -59
 .اير ي   يو   ة  لغوياو ص 7ط
حت يػػػق و  ػػػػ  ص )7طي روي ػػػػا كي ة ا ػػػاص  (.7911.)ـ(7516ق/111لثػػػوص  لػػػػي ي اػػػوي  اشتا يػػػ  لػػػػا لثػػػو ي     ػػػ  )ت يلػػػا   -15
 اير ا يا  ي ويل ي ع  . لوكتوص (م و 
يظتييلػػػ  يا ػػػ  يا ا يظترا ػػػك (.7995.)ـ(7115ق/7765لةػػػاف ص   لػػػا  يدػػػى لػػػا لةػػػاف ي  ػػػاضت  ي و  ػػػ  )ت يلػػػا   -17

  ة يريت كزيرد ي ث اما.ا  قو ص (حت يق و  مرخي اشتا ي  )كيلا ا ي  ا يا ص
حت يقو  ا   لػا  ػيو ستػاس ) ر   ارل ص  (.7915.)ـ(7659جػ/651ؾ يِارل  )تيظتدتيا ص يظترارؾ لا  زتو لا يظترار يلا  -16

 كزيرد ي ث اما كيا  ـص اير ي   يو   ة  .ي ع يؽو ص (ي   ار
 .اير رياار لوكتو ص7 داف ي ع )ص ط(.7991.)ـ(7577ق/177 ةظيرص   لا  مـ  يظت  م)تيلا  -15
يل ػػػقو الػػػ يجي   ص)7ط ي ػػػويرس ا  ر ػػػ  يظتػػويرسص(. 7995.)ـ(7615ق/911)ت ي ةعيرػػ  ص رػػػوي  اار لػػػا   ي و  ػػ    -11

 .اير ي مت  ي ع ريالوكتو  ص(ه  ي و ا
 اػػ ت ي مػػ ك) ا  ةاقػػ  لػػأل  (.7916.)ـ(7691ق/691كيريػػ  ص رتػػاؿ ي ػػو ا   لػػا  ػػادل لػػا ب ػػ  هللا يظتػػازأب )ت يلػػا  -16

  طرعا اير ي مت .   اج دوي ص(حت يقو ي ولتير  دةني   رلي )  ي) ص 
 ع   يحاي   ك ار ػاا يحر ػ  اذل  (.7997.)ـ(7669ق/666اقيت يضتريمص  لي  روهللا اقيت لا  روهللا ي رغويام)ت  -16

 .اير ي مت  ي ع ريالوكتو ص 7 ع ما يحا   ص ط
لػوكتو ص  ع ػ  ي ر ػويف (.7911.)ـ(7669ق/666اقيت يضتريم ص  لي  روهللا اقػيت لػا  رػوهللا يضترػيرم ي رغػويام)ت  -11

 .اير رياار
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 :مللخص ا
 ،فية لواء ادلوصل ابلتنسيق مع الدوائر وادلؤسسات احلكومية التابعة ذلاتناول ىذا البحث اجلهود احلثيثة دلتصر  

وبشكل خاص ديوان ادلتصرفية وبلدية ادلوصل ومديرية الصحة وبعض القطعات العسكرية داخل ادلدينة وخارجها يف 
ها، خالل ادلدة االقضية والنواحي وحىت القرى، لتطويق انتشار مرض الكولريا الذي تفشى يف مدينة ادلوصل وتوابع

6966-6967. 
 : كولريا، ادلوصل، االمراض ادلعدية، وقائية، صحة.الكلمات املفتاحية

Abstract : 
This research deals with the serious efforts of the Mosul mutasarrif in 

cordination with government departments and institutions with its 

governmental al departments and institutions in particular the 

mutasarrifiyya office, the municipality of Mosul ,the Directorate of Health 

and some of Military sectors inside sub-districts and even villages to reduce 

the spread of cholera which outbroke in city of Mosul and its dependencies, 

During the period 1966-1967. 

Key words: Cholera , Mosul, Insctious diseases, prevention health. 

 املقدمة :
( مرض بكتريي ينتشر عن طريق ادلاء ادللوث ويسبب االصابة ابإلسهال واجلفاف الشديد choleraالكولريا )       

وديكن  ان يكون قاتاًل خالل ساعات اذ مل يتم عالجو، وقد مت القضاء عليو يف بلدان العامل ادلتقدم عن طريق الصرف 
يف بعض بلدان شرق اسيا الفقرية )للتفصيالت انظر: الصحي احلديث وما تزال بقااي الكولريا 

www.mayoclinic.org) 
ومرض الكولريا  من االمراض ادلعدية الوافدة اىل العراق خالل الفًتات التارخيية  ادلختلفة واتسع نطاق انتشاره يف 

تناول ابلواثئق ألول مرة( ، وأتيت امهية ىذا ادلوضوع )كونو ي6967حىت سنو  6966العراق ومنها ادلوصل منذ شهر اب 
 .جهود ادلؤسسات احلكومية يف لواء ادلوصل للتصدي ومنع انتشارىذا ادلرض

ويهدف البحث اىل ايضاح التدابري الوقائية ادلتخذة من قبل ادارة متصرفية لواء ادلوصل )زلافظة نينوئ حاليا( وابراز 
قائم بني مديرية صحة اللواء وبلدية ادلوصل والدوائر جهودىا واالجهزة احلكومية ادلختلفة، وبشكل خاص التعاون ال

مع ايضاح ابرز ادلعوقات اليت واجهت تلك اجلهود االدارية والتدابري الصحية و اثر الوعي اجملتمعي الذي  ،اخلدمية االخرى
وصل عموما دبركزىا من قبل ادلواطنني دبخاطر انتشار ذللك الوابء ابدل  ،ساد حينذاك والذي اتسم بعدم ادلباالة )احياان(

واقضيتها ونواحيها وقراىا اذ كان لدور جلنة التوعية الصحية ادلشكلة االثر البالغ يف احلد من انتشار الوابء ابلتنسيق مع 
 بقية الدوائر احلكومية وابالتصال ادلستمر مع وزارة الصحة.
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 ة وىيويتألف البحث من عناوين فرعيو اساسية بداٌ ابدلقدمة وانتهاء ابخلاسب 
 التدابري الوقائية دلتصرفية ادلوصل  -6
 االجراءات الوقائية لبلدية ادلوصل -2
 توصيات جلنة التوعية الصحية -3
 رائسة صحة ادلوصل وتوفري عجالت النقل -4

قسم التاريخ ادلوسومة)اخلدمات الصحية يف ادلوصل  ،وأود التنويو إبصلاز اطروحة دكتوراه يف كلية اآلداب      
واشارت اىل ان العراق شهد موجة  ،2168اترخيية للدكتورة اندية مسعود شريف اجلراح ، ( دراسة6958-6968

ان  ،غري اننا وجدان.63ص،( قادمة من ايران6966تشرين االول 64-6966اب 69وابئية دلرض الكولريا للفًتة )
تتناول التفصيالت  .كما ان االطروحة مل6967،بل تعداه حىت اواخر سنة 6966ادلرض مل ينتِو يف تشرين االول

 الواردة يف حبثنا ىذا ردبا لعدم عثورىا على ادلعلومات  والواثئق الواردة فيو.
االمريكي ( يف إيراد اذلوامش والتعليقات سباشياً مع نظام نشر البحوث يف  APAونشري اىل اننا اتبعنا منهجية )نظام 

 .رللة دراسات موصلية
 اء املوصلاوال: التدابري الوقائية ملتصرفية لو 

ما ان أعلن عن ظهور مرض الكولريا يف مدينة ادلوصل حىت سارعت متصرفية اللواء دبمارسة دورىا القيادي بوصفها 
توجيهًا طالبت فيو رؤساء الدوائر الرمسية وشبو  6966اب  31السلطة االدارية العليا يف ادلوصل، اذ اصدرت بتاريخ 

فضال عن  ،التأكد ومتابعة منتسبيهم ،الت السكنية والقرى ومراكز الشرطة كافةالرمسية والشركات وادلعامل وسلتاري احمل
للتلقيح االول ضد مرض الكولريا، والتنبو اىل ضرورة اخبار السلطات ادلختصة  اجرائهمادلواطنني الساكنني يف مناطقهم من 

كما اىابت ادلتصرفية دائرة انئب  رئيس ،قهمبغية ازباذ اإلجراءات القانونية حب ،عن األشخاص ادلتلكئني يف عملية التلقيح
وحىت رايض االطفال  ،اجلامعة ابدلوصل، ومديرية الًتبية عدم قبول دوام طالب الكليات وادلعاىد وادلدارس دبراحلها ادلختلفة

 (.6966اب  31يف  42946مامل يربزوا شهادة التلقيح ضد ادلرض.)بيان متصرفية ادلوصل ، 
ادلتصرفية لدوائرىا احلكومية كافة حىت القرى، مدى االستجابة السريعة دلعاجلة االوضاع  ونلحظ من مضمون توجيو

والسعي لتدارك االمهال  ،الصحية وزلاولة تطويق انتشار ادلرض، والتفهم العميق للحالة وخطورهتا على صحة ادلواطنني
فني لألوامر واالجراءات الصحية كونو يشكل الناجم عن عدم التلقيح من بعض ادلواطنني، والتشديد على معاقبة ادلخال

 خطرا ليس على صحتهم فحسب بل على سالمة االخرين.
ونظرا لقلة إقبال ادلواطنني على ادلراكز الصحية، لتناول اجلرعة الثانية من اللقاح وبغية تلقيح اكرب عدد شلكن من 

ابلتأكد من تلقيح ادلوظفني  ،ى دوائرىا الرمسية كافةقررت ادلتصرفية إزباذ عدد من االجراءات ابألعمام عل ،سكان اللواء
 6966وادلستخدمني والعمال التابعني لتلك الدوائر، وااليعاز اىل احملاسبني ادلاليني بعدم صرف رواتب شهر تشرين االول 

مل حيمل ووجهت كذلك بعدم قبول مراجعة اي شخص للدوائر الرمسية ما ،مامل يربز ادلوظف او العامل شهادة التلقيح
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على  ،بتجديد ادلراقبة من قبل افراد نقاط السيطرات احمليطة ابدلوصل ،واىابت ادلتصرفية مديرية شرطة اللواء،شهادة التلقيح
وكذللك االمر فيما يتعلق ابدلسافرين ابلقطار من  ،ادلسافرين ومنعهم من السفر ذىااب او ااياب مامل حيملوا الشهادة ادلذكورة

 (.6966 6ت 22يف  46966وابلعكس)متصرفية ادلوصل ، ادلوصل اىل بغداد
ومل تقتصر ربركات  متصرفية اللواء على مركز لواء ادلوصل بل امتدت اىل االقضية والنواحي كافة من خالل 
 توجيهها لرائسة صحة اللواء، والفرقة الرابعة وقائممقامية االقضية والنواحي بتخصيص السيارات التابعة ذلم الستخدامها يف
محلة التلقيح الثانية يف مركز االقضية والنواحي والقرى واوضحت ان العجالت اليت ستخصص من قبل السلطات العسكرية 

 (.6966 6ت 65يف  46491والدوائر االخرى ومن ادلؤمل استخدامها ألغراض مكافحة ادلرض )متصرفية ادلوصل ،
العاجلة دلكافحة ادلرض، واحلد من انتشاره ضمن االمكانيات  وإنربت ادلتصرفية ابإلسراع يف إزباذ التدابري الوقائية

ادلتاحة ومنها: تشكيل جلنة الكولريا احمللية وأتليف جلنة التوعية الصحية )سًتد تفصيالهتا الحقا(، وااليعاز دبراقبة اجهزة 
غزل والنسيج احلكومية ورؤساء والطلب من رائسة بلدية ادلوصل ومصلحة ال،مادة )الكلور( ادلعقمة يف مصاحل "اسالة ادلاء"

بلدايت االقضية والنواحي والقرى، وكذلك دائرة مشروع اسالة ادلاء العائدة للسلطات العسكرية، اصالح العاطل منها فورا 
دبراقبة مصاحل اسالة ادلاء وقياس كمية مادة  ،وتكليف ادلراقبني الصحيني ادلشرفني على تنقية مياه الشرب يف اللواء

( ادلضاف اليو مع اخذ مناذج سلتربية منو للفحص )البكًتيولوجي( ثالث مرات اسبوعياً للتأكد من سالمتو وعدم )الكلورين
 :لالزمة على ان تشمل الفرق االتيةوصالحيتو للشرب فضال عن إعاده تنظيم فرق الطوارئ وتزويدىا بوسائل النقل ا ،تلوثو

 فرقة لنقل ادلرضى  -6
 مرضة وادلصابنيفرقة لنقل وعزل ادلالمسني لل -2
 فرقة لتعفري الدوائر احلكومية واالماكن ادلزدمحة -3
 فرقة لدفن ادلوتى   -4

واشارت اىل إمكانية االستفادة من خدمات اطباء القوات ادلسلحة وفرقها الصحية لألغراض الوقائية والعالجية  
 (.6967نيسان  27يف  4566)متصرفية ادلوصل، 

دابري الوقائية، طالبت متصرفية اللواء ابإلشارة اىل كتاب رائسة الصحة ادلرقم ويف ذات االطار وبغية التعجيل ابلت
من رائسة البلدية ومصلحة الغزل والنسيج احلكومية لألمور الطبية للفرقة العسكرية الرابعة،  6966نيسان 27يف  49

واحدة لغرض تعقيم مياه الشرب يف الزباذ احليطة وخزن كميات كافية من ماديت) القاصر والكلورين ( ما يكفي دلدة سنة 
 (.6967نيسان 31، 4179مصاحل اسالة ادلاء يف ادلوصل )متصرفية ادلوصل ،

ااير  اىل الدوائر احلكومية كافة؛ يف ادلراكز واالقضية 6واكدت ادلتصرفية مرة اخرى يف اعمامها ادلؤرخ يف 
حية والعمل على بث الوعي الصحي بني ادلوظفني والنواحي على امهية ابداء التسهيالت ادلمكنة لفرق التلقيح الص

وعدم الًتاخي والتهرب منو مع التأكيد على عدم ترويج اي معاملة ،وادلستخدمني لإلقبال على التلقيح ضد ادلرض
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 6، 9271، )متصرفية ادلوصل  6967للمراجعني مامل يربز صاحبها شهادة التلقيح ومصادق عليها بعد االول من نيسان 
 (. 6967ااير 

وما لبثت متصرفية اللواء كذلك ابدلطالبة من دوائرىا كافة ابإلسراع أبعمال ادلتابعة وازباذ السبل الوقائية ضد 
 .(6967ااير 25، 5561)متصرفية ادلوصل،  مرض الكولريا وضرورة اعالمها دبا مت تنفيذه من تلك االجراءات

متصرفية اللواء يف  متابعة تطورات مكافحة مرض  وىذا متأٍت بطبيعة احلال من احلرص الشديد الذي أولتو
متصرفية اللواء .وعلية فقد اجابت مصلحة الغزل والنسيج  احلكومية ،الكولريا يف مركز ادلدينة واالقضية والنواحي التابعة ذلا

)مصلحة الغزل أبهنا قامت أبجراء التنظيفات  جلميع اخلزاانت دلشروعي االسكان وادلعمل وخزاانت دور مشروع االسكان 
 (.6967حزيران 62،  3863والنسيج ، 

حول عمل جهاز التعقيم  ،مصلحة الغزل والنسيج احلكومية ايضاحاً  ،وابدلقابل طالبت متصرفية اللواء
 .(6967حزيران  22و  6699)ابلكلورين( من عدمو.)متصرفية ادلوصل ، 

فقد اصدرت قائمقامية  ،ت ادلناطة هبااما ما يتصل دبتابعة ادلتصرفية لألقضية والنواحي يف الواجبا
سنجار)وسنجار ىي احدى التشكيالت االدارية دلتصرفية اللواء وتقع يف اجلانب الغريب من مدينة ادلوصل( بياانً اوضحت 

طر فيو امهية ادلرحلة الدقيقة اليت سبر هبا مدينة ادلوصل، ودلقتضيات ادلصلحة العامة وحرصًا على صحة ادلواطنني، ودرءًا خل
اقرت تشكيل جلنة من اثنني من افراد الشرطة، تكون مهمتهم القيام ابلتفتيش وادلراقبة الدقيقة عن  ،انتشار مرض الكولريا

فضال عن بعض االجراءات  ،نظافة الشوارع واحملالت العامة يف القصبة، وبضمنها االزقة وتقدمي ادلخالفني اىل احملكمة
وطالبت رائسة بلدية سنجار ادلستشفى اجلمهوري يف سنجار وسلتاري  ،صلحة العامةوالعقوابت الرادعة اليت تقتضيها ادل

احملالت يف القصبة بتنسيب احد موظفيهم للعمل يف اللجنة، وكذلك معاونية شرطة سنجار بتنسيب اثنني من الشرطة 
 66، 6656سنجار، دلرافقة اللجنة اثناء أتدية واجبها يف عمليات التلقيحات ضد مرض الكولريا)قائممقامية

 (.6967ااير
وكان لبلدية قائممقامية دىوك )ودىوك ىي احدى التشكيالت االدارية دلتصرفية اللواء وتقع يف اجلهة الشمالية 
دلدينة ادلوصل( دورىا يف اصلاح محلة التلقيح ابزباذىا اخلطوات العاجلة لتعقيم مياه الشرب، أذ وجهت رائسة بلدية دىوك  

( برميل من مسحوق ) القاصر( 65اوضحت فيو اهنا قد طالبت بتجهيزىا بـ )،البلدايت يف لواء ادلوصل كتااب اىل مديرية
( 61الستعمالو يف تعقيم ادلياه دلدة سنو كاملة عمال بتوصيات ديوان ادلتصرفية، غري ان الكمية اليت جهزت هبا كانت )

 (. 6967حزيران 5، 619 وىي كافية دلدة سبعة اشهر تقريبا  )بلدية دىوك،،براميل فقط
اي نصف ادلدة ادلنشودة ونعتقد أبن مرد ذلك ىو زلدودية الكميات ادلتوفرة يف مركز اللواء واجملهزة من قبل وزارة 

 الصحة للواء ادلوصل وبقية االلوية العراقية االخرى.
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  اثنياً : اإلجراءات الوقائية لبلدية املوصل
ية ومنها ادلوصل حىت ابدرت بلدية لواء ادلوصل، ابالتصال مباشرة بوزارة ما ان إنتشر ادلرض يف ادلدن العراق

الصحة يف بغداد، معربة عن شحة اللقاحات ضد مرض الكولريا يف)مدينة ادلوصل( ادلستوصفات وادلراكز الصحية يف 
للقاح بكميات وافية )لتدارك واكدت على امهية توفري ا،ادلوصل وان ادلواطنني بدأو دبراجعة ادلراكز الصحية من اجل التلقيح

، 6552)بلدية ادلوصل،  ماال حيمد عقباه( وعليو فقد تسارعت الوزارة أبرسال اللقاحات ادلطلوبة خالل اقل من اسبوع
 (.6966اب  25

وىذا يظهر مدى التعاون القائم بني وزارة الصحة وادلؤسسات الصحية يف مدينة ادلوصل وحرص الوزارة على 
 الالزمة ومنع انتشار ادلرض والسيطرة عليو.ازباذ التدابري 

إبزباذ كافة السبل للسيطرة على  6966اب  29وسارعت بلدية اللواء بتوجيو مأموري االقسام كافة بتاريخ 
منع بيع ادلرطبات بكافة انواعها وخباصة )الدوندرمة( منعا ابات وشددت على ضرورة معاقبة  ،ادلرض ومنع تفشيو ومنها

 (.6966اب  29، 4484قهم اىل احملاكم )بلدية ادلوصل، ادلخالفني وسو 
وصلد ىنا سرعة ازباذ االجراءات ادلطلوبة من قبل رائسة البلدية والتشديد يف معاقبة ادلخالفني من اجل سالمة 

ابلتلقيحات كما مت االيعاز من قبل رائسة البلدية اىل اطباء االقضية بتشكيل الفرق الصحية وادلباشرة ،ادلواطنني يف ادلوصل
 (.6966ايلول  4، 9167فورا )بلدية ادلوصل، 

ويف اطار التعاون القائم بني رائسة البلدية ورائسة صحة اللواء وجدان التنسيق ادلتسارع بينهما للسيطرة على 
نظافة ادلدينة دبتابعة  ،االوضاع الصحية ونظافة البلدة إذ أوعزت رائسة البلدية اىل مأمورية االقسام كافة ومراقيب البلدية

ومضاعفة جهودىم )حيث كنا نشاىد سيارات البلدية احلوضية وىي ذبوب شوارع ادلدينة وتعمل على تنظيف الشوارع 
واالرصفة ابدلياه( كما اشارت رائسة بلدية اللواء اىل امهية التعاون التام مع ادلوظفني الصحيني دبراقبة ابعة الفاكهة 

حملالت العامة ووجهت كذلك اىل قيام معاون مالحظ القسم البلدي االول يف مركز ادلدينة واالعتناء بنظافة ا ،واخلضراوات
مساًء ابألشراف على احواض التعقيم، وكذلك يف ساحة الكمرك )الواقعة يف اجلانب االدين من ادلدينة (وضرورة تنظيم 

دية على قيام معاون القسم البلدي الثاين خفارات للمراقبني ذلذه الغاية مع ادلوظف الصحي ادلنسب، واكدت رائسة البل
على ان ،ادلسائي ابألشراف على احواض التعقيم يف سوق اخلضراوات يف منطقة ابب الطوب وتنظيم اخلفارات ذلذا الغرض

( واىل امهية 6966اب 31، 64578يقوم مالحظي الصحة والتطبيقات ابدلتابعة الشديدة لتلك االعمال )بلدية ادلوصل، 
 (.6966اب  29، 64453ناديق( او حاوايت حديدية جلميع مواقع رمي النفاايت.)بلدية ادلوصل،هتيئة )ص

والريب أبن ىذه االعمال كانت ذلا مردوداهتا االجيابية يف احلفاظ على البيئة والنظافة العامة واحلد من انتشار 
 ادلرض يف ادلدينة وتوابعها.

رورة احملافظة على اساسيات الصحة اجملتمعية، من خالل ادلراقبة عادت رائسة البلدية مرة اخرى للتنبيو على ض
وسيطرهتا على عموم ادلعامالت واالنشطة االقتصادية يف االسواق فما لبثت ان اوعزت اىل مراقيب البلدية وموظفي الصحة 
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يل )كالرطب والعنب والتفاح وادلفارز ادلشكلة ذلذه الغاية بتفتيش االسواق فورا ومنع بيع الفواكو القادمة من بغداد وارب
واخلوخ والعرموط( وغريىا ووضع اليد عليها وارساذلا اىل دائرة الصحة دلعاينتها واتالفها على الفور، وإحالة كل من جيلبها 

 (.6966ايلول  6، 64696 ويبيعها اىل احملاكم ادلختصة )بلدية ادلوصل،
دم التهاون مع ادلتهاونني ابلصحة العامة والتلويح دبعاقبتهم ونلحظ ىنا اجلدية ادلتناىية يف التعامل مع الباعة وع

وذلك من اجل تدارس السبل الكفيلة دبنع انتشار مرض الكولريا ووضع اخلطط وادلنهج ،وفق القوانني السارية يف احملاكم
ء يف االول من عقد رئيس واعضاء اجمللس البلدي اجتماعا موسعا يف حديقة الشهدا ،الذي ستسري عليو رائسة البلدية

 (.6966ايلول  6، 64657ذلذا الغرض )بلدية ادلوصل ، 6966ايلول 
-6919اذ تشكلت )جلنة شعبية( من بعض الشخصيات يف مدينة ادلوصل ترأسها عبد اجلبار اجلومرد )

-6916(،وعضوية الشيخ بشري الصقال)2119-6932(وشغل سكراتريتها الصحفي امحد سامي اجلليب)6976
( )متصرف لواء ادلوصل( واللواء الركن عبد اجلبار 2115-6968سعيد الشيخ) ،االجتماع احلاشد( وحضر 6986

والقيت  ،وعدد غفري من علماء الدين وابناء ادلدينة ومثقفيها ،() قائد الفرقة الرابعة حينذاك (2164-6921شنشل )
م أبسباب الوقاية من ادلرض و الًتكيز على عدة كلمات ابدلناسبة من قبل رئيس واعضاء اللجنة واليت ربث على االىتما

 66واتباع ارشادات السالمة العامة وتعليمات ادلؤسسات الصحية، وقررت اللجنة اعتبار  ،النظافة يف اجلوانب ادلختلفة
 .كأحدى السبل ادلهمة يف مكافحة مرض الكولريا  ،يوماً للنظافة يف ادلوصل 6966ايلول 

يف ذات ادلكان وحضره كذلك مجهور غفري من ابناء ادلدينة وشلثلو اللجان  واعقبو اجتماعًا اخر بعد يومني
والقى خاللو رئيس اللجنة كلمة اكد فيها على امهية االمهام ابجلوانب الصحية  ،الفرعية وسلتارو ادلناطق السكنية يف ادلدينة

 6966تشرين االول  64ويف  ،الصحيةوضرورة تظافر اجلهود دلكافحة ادلرض واحلد من انتشاره ابلتعاون مع ادلؤسسات 
 (216-215ص ص 6996،اعلنت اللجنة حل نفسها بعد انتهاء دورىا االرشادي يف ادلدينة.)عدانن سامي

 اثلثا: توصيات جلنة التوعية الصحية :
 ووجهت ،مع بداية ظهور مرض الكولريا يف العراق تشكلت)اللجنة التنفيذية العليا دلكافحة الكولريا( يف بغداد

اذ تشكلت يف لواء ادلوصل اللجنة اليت مسيت )جلنة التوعية الصحية( وأتلفت من: عثمان  ،بتشكيل اللجان يف االولوية
( )رئيس صحة لواء ادلوصل( وصليب 2121-6966اجلليلي معاون ادلتصرف لإلدارة احمللية والطبيب ابراىيم حبش)

)مدير الًتبية( والطبيب دمحم ايسني) )ادلسؤول عن متابعة الكولريا يف ادلوصل( والطبيب سعدي  (6994-6921اخلفاف)
وبذلك يكون عددىم ستة  ،( )طبيب صحة ادلدينة( وامحد السنجري )عضو اجمللس البلدي(2116-6936مهدي)
زباذ االجراءات الواجبة لعموم ومتابعة التطورات الصحية وا ،ومن اجل الوقوف على االوضاع الصحية يف البلد ،اعضاء

لتدارك منع  6967نيسان29اجتمعت اللجنة يف ديوان ادلتصرفية صباح اليوم السبت ادلوافق  ،الدوائر الرمسية يف ادلوصل
حدوث انتشار مرض الكولريا يف ادلوصل على الرغم من أتخر تشكيل ىذه اللجنة وبدأ اعماذلا االدارية والصحية وقد 

 جتماع مجلة من التوصيات وىي:سبخض عن ىذا اال
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ضرورة طبع نشرات إيضاحية وتوجيهية للمواطنني على ان تقوم رائسة الصحة يف اللواء بطبعها وتوزيعها يف مجيع  -6
 .( ديناراً من قبل االدارة احمللية25اضلاء اللواء وأوصت اللجنة بصرف كلفتها البالغة)

مع على القيام بدورىم يف ارشاد ادلواطنني على امهية التلقيح ضد الطلب اىل مديرية اوقاف ادلوصل حبث خطباء اجلوا -2
 .مرض الكولريا واحملافظة على النظافة العامة

اشعار رائسة بلدية ادلوصل أبمهية قيام اصحاب دور السينما بعرض الوصااي الصحية  اخلاصة دبكافحة ادلرض يف  -3
 .فًتات العرض على ان تقوم رائسة الصحة بتزويدىم ابلوصااي

اإليعاز اىل ادلكتبة العامة) بوصفها احدى الدوائر التابعة لديوان ادلتصرفية( أبن تكون عجالهتم )ادلزودة ابدليكروفون  -4
 .ومكربات الصوت( ربت امرة صحة ادلدينة إلذاعة االرشادات الصحية ودلدة اسبوع واحد وكلما دعت احلاجة ذلا

وعدم رمي االوساخ ،حث الناس وارشادىم على التمسك أبىداب النظافةاإليعاز اىل رائسة بلدية ادلوصل ابالىتمام و  -5
واالزابل ومنع تسرب ادلياه القذرة يف الطرقات ومراقبة ذلك، وازباذ االجراءات الصارمة دلعاقبة ادلخالفني وقطع ادلياه 

لسماعات والنشرات عن دورىم وزلالهتم ان لزم االمر لردعهم على ان يعلن كذلك يف الصحف احمللية ويذاع ذلك اب
 .وادللصقات يف مجيع االماكن

الطلب اىل مديرية البلدية يف اللواء ابإليعاز اىل ادلعلمني يف القرى واالرايف، حبث الناس والطالب على االىتمام  -6
بكل ما يتعلق ابلنظافة الشخصية والعامة والعمل على مكافحة الذابب وغلي ادلاء قبل شربو وتوجيههم دلراجعة 

 .اكز الصحية للتلقيح ضد ادلرضادلر 
 .على الفرق الطبية القيام بواجباهتا يف عمليات التطبيب واجراء التطعيم ضد ادلرض -7
تكليف طبابة صحة ادلدينة بتوجيو ادلراقبني الصحيني ابلقيام بواجباهتم الصحية ومراقبة نظام ادلطاعم وادلقاىي  -8

 .واحملالت العامة وزلالت بيع االطعمة
ية ادلأكوالت)ابلشاش( او سلك مانع للذابب كما اوصت اللجنة ابن يرافق بعض االفراد من اجليش وضرورة تغط

 .والشرطة لضمان تطبيق االرشادات الصحية
تكليف رائسة بلدية ادلوصل والبلدايت االخرى واالقسام ادلختلفة ابالستمرار برفع االوساخ والقمامة والقاذورات  -9

(كم خارج ادلدينة او القرية وصرف االوساخ والفضالت واجراء عملية الطمر 6ورميها يف زلالت ال تقل عن )
 .الصحي واالسراع بردم مجيع ادلستنقعات داخل ادلدينة وخارجها يف االقضية والنواحي

متابعة رائسة البلدية يف مركز ادلدينة إبخراج اجلاموس وادلواشي بكافة انواعها اىل خارج حدود البلدية ويف  -61
 .صص ذلمزلالت زب

تقوم رائسة الصحة ابإلعالن عن مواقع مراكز التلقيح وأوقات الدوام عن طريق الصحف والنشرات وادللصقات  -66
 (.6967نيسان  29)توصيات جلنة التوعية الصحية ،.ومكربات يف السيارات ادلتجولة للمكتبة العامة
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التعبري عن الشعور ابدلسؤولية العالية من ويلحظ من خالل قرارات جلنة التوعية الصحية مدى االىتمام واجلدية و 
قبل اعضاء اللجنة يف تكثيف العمل اجلماعي وادلؤسسايت كل ضمن زبصصو للدوائر احلكومية يف اللواء، واليت تصب يف 

 النهاية يف عملية تطويق ادلرض وربجيم انتشاره ضمن االمكانيات ادلتاحة آنذاك.
يف ديوان ادلتصرفية بناءاً على كتاب رائسة  6967حزيران  69تاريخ وما لبثت اللجنة أن عقدت اجتماعا آخر ب

دلتابعة التوصيات ادلتخذة يف االجتماع السابق وما نفذ مع التأكيد على ضرورة تفعيل  6967حزيران  3الصحة ادلؤرخ يف 
 اجراءات اخرى تكميلية وىي:

( 310111الت صحية وملونة عددىا )قيام مركز النشاط ادلدرسي بطبع نشرات توضيحية وتوجيهية ذات دال -6
توضح فيها وسائل وطرق مكافحة الكولريا واالبتعاد عنو، وربث على النظافة العامة وطرق اابدة  ،ثالثون الف نسخة

ويتم توزيعها ولصقها على  ،الذابب على ان تقوم اإلدارة احمللية بصرف قيمة الورق الالزم لطبعها اىل مديرية الًتبية
ت العامة يف الدوائر الرمسية او ادلدارس ادلختلفة ادلراحل وادلقاىي وادلطاعم والفنادق ومنعطفات الشوارع مجيع احملال

 .على ان تودع نسخ كافية لألقضية والنواحي والقرى من قبل رائسة الصحة،والطرق واحملالت السكنية
العامة)شلا يؤكد عدم توفري السيارات  حث االىايل بواسطة )مكربات الصوت( ابلعجالت ادلتجولة العائدة للمكتبة -2

الالزمة من قبل الدوائر وادلؤسسات الصحية يف ادلوصل لتساعد يف تفادي ىكذا حاالت واحلد من انتشار ادلرض ( 
على االىتمام ابلنظافة العامة واذاعة التوصيات الصحية وصلاحها دبكافحة الذابب كونو احدى وسائل انتشار 

 .ادلرض
شادات الطبية يف الصحف احمللية على ان تقوم رائسة صحة اللواء إبرسال صيغتها اىل الصحف ضرورة نشر االر  -3

 .احمللية
أتمني االتصال بدائرة ادلنتجات النفطية لتوفري مادة )الفليت( وىو )قاتل للحشرات وخباصة الذابب( يف االسواق  -4

 .احلشرات بشكل عام وأبسعار مناسبة لغرض تشجيع استعمالو من قبل مجيع االىايل إلابدة
ارسلت صورة  ،وبغية إعمام الفائدة وربقيق الغاايت ادلتوخاة وضمان ادلشاركة الواسعة للدوائر الرمسية ذات العالقة

من تلك التوصيات اىل: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة )رائسة التنفيذية العليا دلكافحة الكولريا للعلم(، ونسخ إلجراء الالزم  
قيادة الفرق  -التحريرات–وما كلف بو متمثلة يف: مديرية الوقاية الصحية العامة، متصرفية لواء ادلوصل  كل ضمن زبصصو

االربعة، قائممقامي االقضية كافة، رائسة بلدية لواء ادلوصل، مديرية تربية لواء ادلوصل، مديرية بلدايت ادلوصل، طبابة 
ونسخو ألعضاء ،نتجات النفطية ابدلوصل، مديرية خزينة االدارة احملليةصحة ادلدينة، طبابة االمراض ادلتوطنة، مديرية ادل

 (.6967حزيران  25، 6771اللجنة )متصرفية ادلوصل ،
ولضمان تنفيذ تلك التوصيات أعلمت مصلحة الغزل والنسيج احلكومية متصرفية اللواء ببعض االجراءات 

 ها:الوقائية اليت ازبذهتا يف اطار مكافحة مرض الكولريا ومن
 .تنظيف احواض الًتشيح اخلاصة هبا بواسطة مادة مسحوق القاصر -6
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ازبذت التحضريات الالزمة إلضافة سائل )الكلور( اىل خزاانت الًتشيح ابدلاء لغرض التعقيم االضايف، ابإلضافة اىل  -2
 .جهاز )الكلور( وبذلك تكون ادلدة اليت يستغرقها نصف ساعة فقط

يف زلطة ضخ الدندان )الكائنة يف منطقة الدندان يف جنوب اجلانب االيسر من ان جهاز سائل )الكلور( ادلوجود  -3
()وان ىذه احملطة ال 6967سبوز  66، 4661ادلدينة( حبالة جيدة ويعمل بصورة منتظمة )مصلحة الغزل والنسيج ،

 .زالت تعمل حىت وقتنا احلاضر( وقد مضى عليها ما يزيد عن مخسة عقود
ا يف متابعة التوصيات اخلاصة بلجنة التوعية الصحية حيث وجهت كتبا رمسية لألقضية ومل أتلوا ادلتصرفية جهد

إذ أجابت  ،والنواحي ربثهم على ضرورة متابعة تلك التوصيات خدمة للصاحل العام ولوقاية ادلواطنني من انتشار ادلرض
الشرقي دلدينة ادلوصل( ابهنا إزبذت كافة قائممقامية عقرة )إحدى التشكيالت االدارية دلتصرفية اللواء وتقع يف الشمال 

حزيران  3،  331/24من تللك التوصيات )بلدية عقرة،  66و9االجراءات الوقائية من قبل البلدية فيما خيص الفقرتني 
6967 .) 

 رابعاً: رائسة الصحة واهتماماهتا بتوفري عجالت النقل 
اح العمليات الوقائية داخل مركز ادلدينة ويف االقضية مل تبطئ رائسة صحة اللواء يف لعب دورىا بتوفري سبل اصل

والنواحي وحىت القرى، من خالل العمل على توفري عدد من العجالت وكانت اوىل خطواهتا مطالبة متصرفية اللواء 
 لغرض إستخدامها يف نقل موظفي دائرة ،لغاية العاشر منو6966كانون الثاين 4بتخصيص عجلة تكون ابإلمرة إعتبارا من

الصحة لتلقيح سكان القرى يف قضاء ادلوصل وزبصيص ثالث عجالت اخرى لنفس الغرض يف مناطق اخرى من اللواء 
وعليو فقد أوعزت متصرفية اللواء اىل رائسة البلدية بتخصيص سيارة للغرض ادلطلوب مع سائقها ووقودىا )رائسة صحة 

 (.6966اب  31، 8643ادلوصل، 
ابشرت بعمليات التطعيم يف خطواهتا االوىل ابلقرى وليس يف مركز ادلدينة تقديراً  ونرى ىنا ان رائسة الصحة قد

منها أبن، الوابء قد ينتشر يف تلك االماكن اكثر منو يف ادلدينة لعوامل تتعلق ابلبيئة والوعي السائد يف التعامل مع اسباب 
 .النظافة

رمسية يف اللواء مع قلة ادلوارد، إذ اعتذرت رائسة ويبدو ان ىناك مشكلة يف توفري عدد العجالت يف الدوائر ال
إحداىا عاطلة واالخراين موجوداتن خصصت إحدامها ،البلدية عن ذبهيز السيارة المتالكها  ثالث سيارات فقط

للمكافحة واالخرى إلدارة اعمال البلدية كافة، ولذلك فقد مت زبصيص عجلة من رائسة البلدايت )بلدايت ادلوصل، 
 (. 6966ايلول  4، 64841

وقد يستغرب ادلرء عند علمو ابن رائسة بلدية ادلوصل ال سبلك سوى عجلتني مع عظم ادلسؤوليات الكبرية ادلناطة 
هبا، وكثرة االقسام البلدية التابعة ذلا داخل ادلدينة وخارجها شلا يتطلب سرعة احلركة واالتصال والتنسيق مع الدوائر 

وخارجها وعند الضرورة واالستعانة هبا ال سبلك سوى االعتذار لقلة امكانيات والتجهيز احلكومية ادلختلفة يف ادلدينة 
 وزلدودية عدد عجالهتا! 
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وعادت رائسة صحة اللواء مرة اخرى اىل متصرفية اللواء مطالبة ابإليعاز اىل دوائرىا الرمسية ذات العالقة 
الشًتاك يف محلة التلقيح داخل ادلدينة وللضرورة فضاًل عن العجالت العسكرية لغرض ا،بتخصيص عدد من العجالت

 القصوى يف التصدي واالسراع دبكافحة مرض الكولريا وكما أييت:
 اسم الدائرة                               عدد العجالت املطلوبة            

 6متصرفية لواء ادلوصل اإلدارة احمللية                      -
 6وصل إلدارة البلدايت                     متصرفية لواء ادل -
   6مديرية شرطة لواء ادلوصل                                  -
 6مديرية مباين ادلوصل                                        -
 6شعبة ري ادلوصل                                            -
 3                               مديرية اإلصالح الزراعي     -

واوضحت مديرية الصحة أبن موجوداهتا من العجالت ال ديكن االستفادة منها مامل يتم اشًتاك العجالت ادلشار 
 (.6966 6ت 22، 61886اليها ) رائسة صحة ادلوصل، 

وذكرت  ،استخدام سيارهتاوىنا بعد اعتذار رائسة البلدية جاء االعتذار ادلماثل من مديرية بلدايت اللواء عن 
 (. 6966 6ت 23، 61951)بلدية ادلوصل ، ابهنا أبمس احلاجة اىل تلك السيارة لتصريف اعمال البلدايت يف اللواء

اي بعد سبعة اشهر عن إعتذار االول جاء اعتذارىا مرة اخرى عن  6967ااير  63ويف مناسبة اُخرى وبتاريخ 
اشارت اىل ان للمديرية عجلتان فقط تعمالن بصورة جيدة احدامها معارة من بلدية و ،ادلسامهة ابلعجالت يف محلة التلقيح

 ادلوصل كما توجد عجلتان أخريتان رلمداتن لعدم صالحيتها لالستعمال 
( قسما وىي حباجة اىل ادلزيد من العجالت 31وأوضحت أبن أقسام البلدايت التابعة اىل ىذه ادلديرية تزيد عن)

 (.6967ااير  63، 4666تصال مع اقسامها )بلدايت ادلوصل، لغرض إستعماذلا واال
اي أن رائسة البلدايت يف اللواء ال سبلك سوى  عجلة واحدة لتمشية امور البلدايت، وىي ادلسؤولة عن دوائر 

ارات وىل ىذا تقصري أم امهال من اجلانب احلكومي بعدم توفري السي،البلدايت يف االقضية والنواحي وتوابعها من القرى
غري قادرة على مد يد ادلساعدة ،الكافية لدوائرىا الرمسية يف االلوية ومنها لواء ادلوصل حبيث تقف تلك الدوائر مكبلة اليدين

عند احلاجة والضرورة القصوى للدوائر االخرى وىذا ما انعكس سلبًا على الوضع الصحي اجملتمعي يف داخل ادلدينة 
 وتوابعها ويف سرعة انتشار ادلرض.
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  اخلامتة : 
قد وضع مجيع الدوائر الرمسية على احملك  6966كان إنتشار مرض الكولريا يف مدينة ادلوصل يف بداية شهر اب 

يف إظهار امكانياهتا البشرية واالدارية واللوجستية يف زلاولة تطويق ادلرض ومنع إنتشاره يف مركز مدينة ادلوصل واالقضية 
 .اوالنواحي والقصبات التابعة ذل

وقد وجدان دأب الدوائر الرمسية يف مساعيها وتنسيقها مع متصرفية اللواء وبقية ادلؤسسات احلكومية، وظهر جلياً 
دبا يفصح ،الدور القيادي دلتصرفية اللواء يف ادارة االزمة على الصعيد االداري وادلهين اىل جانب دائرة الصحة ورائسة البلدية

بل امتد للتعاون والتنسيق مع ،ازاء ادلواطنني اذا مل يقتصر االمر على الدوائر ادلدنية عن فهم عميق والشعور ابدلسؤولية
 .اجلهات االمنية والعسكرية للتخفيف من وطأة انتشار ادلرض

وكان لتشكيل جلنة التوعية الصحية وتوصياهتا ومتابعاهتا ابلتعاون مع متصرفية اللواء، أثر واضح يف ربجيم إتساع 
ا ينم عن وعي كبري ابدلخاطر احملدقة عند حدوث أي أتخري وهتاون يف متابعة تطور ادلرض وسري اجراء دائرة ادلرض دب

 .التلقيحات
 ،ولوحظ بعد تناول اجلرعة االوىل من التلقيح ىناك فتورًا من قبل البعض من ادلواطنني الستكمال اجلرعة الثانية

ئر الصحة والبلدية ابلتلويح الزباذ أقصى العقوابت وفق القوانني لكل االمر الذي حدا ابلسلطات احلكومية كادلتصرفية ودوا
 .متخلف عن عملية التلقيح

وشلا يؤسف لو أن الواثئق مل تذكر االحصائيات بعدد ادلصابني أو ادلتوفني من جراء ادلرض، وردبا مرد ذلك لعدم 
ادلصابني للمراكز الصحية، على الرغم من تشكيلها قيام مديرية الصحة بتثبيت ومتابعة االحصاء اليومي لعدد ادلراجعني و 

 .لعدد من الفرق ألغراض ادلتابعة ميدانياً يف مراكز ادلدينة واالقضية والنواحي وقصباهتا
ومل ُتشر الواثئق اىل وجود عجالت االسعاف بشكل يليب إحتياجات الدوائر الصحية و ادلستشفيات داخل 

نواحي، شلا أيشر اىل خلل واضح يف التجهيز من قبل اجلهات الصحية وتوفري ادلدينة وادلستوصفات يف االقضية وال
االمر الذي أدى بتلك اجلهات الصحية احمللية اىل االستعانة ،االحتياجات اللوجستية اخلاصة بدعم الصحة اجملتمعية عموماً 

وخارجها بضرورة التعاون بتوفري ابلدوائر احلكومية االخرى يف ادلدينة، فضاًل عن القطعات العسكرية داخل ادلدينة 
 .العجالت الالزمة دلواجهة شدة إنتشار ادلرض و سبكني وسائل مكافحتوِ 

ومهما يكن من أمر انتشار مرض الكولريا يف ادلوصل صلد أبن الدوائر اخلدمية والصحية وبعض القطاعات 
عض االخر سبكنت ادلتصرفية بدوائرىا ادلتعددة وبتظافر اجلهود بعضها مع ب ،الصحية ادلنتشرة يف مناطق متعددة من ادلوصل

مل يعد اخلوف قائماً  6967حىت لنجد ان يف أواخر سنو  ،من احلد من انتشار مرض الكولريا يف مدينة ادلوصل عموماً 
 .النتشار ذلك ادلرض شلا يؤشر صلاح تلك التدابري الوقائية ادلتخذة من لدن كل الدوائر احلكومية ادلعنية
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 مللخص:ا
يعد األستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة من األساتذة الرواد يف جامعة ادلوصل، والذي برع يف ختصص اآلاثر  

ن خالل أعمال التنقيب والعمل والتاريخ االسالمي بعامة واالسالمي ادلوصلي خباصة، وكانت لو بصمات واضحة م
ادليداين يف بقااي اآلاثر االسالمية يف مدينة ادلوصل القددية، وتوثيق عناصرىا ادلعمارية والفنية من مآذن وقباب وعقود 
ومداخل وزلاريب وشبابيك وطاقات وأعمدة وانطقة زخرفية وأشرطة كتابية والواح تذكارية وشواىد القبور وصناديقها، 

افية اكادديية من خالل وض  سلططات ىندسية قاربت االلف ن سلط  ىندسي ورسم ف ي ا ى جانب ماات بطريقة احًت 
الصور الفوتوغرافية ألوابد أثرية اندثر القسم األعظم منها، فأصبحت مصدرًا مهمًا لدراسة تلك اآلاثر، فضاًل عن ذلك 

 فقد اىتم بدراسة تراث مدينة ادلوصل واحلفاظ على ىويتها.
الدراسة ا ى زلورين تسبقهما مقدمة وتتلومها خادتة ، تطرق احملور األول ا ى النشأة االجتماعية ألمحد  قسمت

قاسم اجلمعة، فأستعرض فيو والدتو ونشأتو، أما احملور الثاين فقد كرس لنشأتو الثقافية فتطرق ا ى دراستو يف الُكتاب 
ة بغداد قسم اآلاثر االسالمية، مث التحاقو جبامعة القاىرة لنيل شهاديت واالبتدائية والثانوية، ودخولو كلية اآلداب يف جامع

 ادلاجستري والدكتوراه يف مجهورية مصر العربية. 
اوضحت الدراسة ان أمحد قاسم اجلمعة ينتمي ا ى عائلة بستانية أكسبتو البساطة والصرب وحب األرض اليت 

و يف قرية نينوى، واليت بدأ يتأملها ويسأل عنها ويتأثر هبا، وفضاًل عن يزرعوهنا، فضاًل عن األوابد االاثرية يف مسق  رأس
ذلك فقد اكسبتُو احلياة اجلامعية انفتاحاً وتنوعاً متزانً يف نواحي احلياة، كانت منحسرة يف اجملتم  القروي وادلوصلي احملافظ، 

 عن طريق التعليم ادلختل  والزايرات العلمية والسفرات السياحية . 
 أمحد قاسم اجلمعة, نشأتو االجتماعية, نشأتو الثقافية, مدينة املوصل, اآلاثر اإلسالمية. مات املفتاحية:الكل

Abstract 
        Professor AlJum'aa is considered on of the pioneer professors at 

Mosul University, who mastered the specialization of history and Islamic 

archeological studies, especially the Mosuli ones. he has apparent 

fingerprints in terms of the excavations works and the field work in the 

remains of the Islamic archeological sites in the old city of Mosul, 

documenting the architectural and artistic elements including the minarets, 

domes, vaults, entrances, mihrabs, windows, porthole, columns, ornamental 

and writing ribbons, memorial boards, gravestones and their caskets using a 

professional and academic approaches by means of making about two 

thousand engineering sketches and artistic painting in addition to hundreds 

of photos of ruins which were erased mostly and therefore they became an 

important source to study those ruins.                
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The current study was divided into two axes preceded by an 

introduction and followed by a conclusion. The first section dealt with the 

social life of Ahmed Qasim Aljum'aa by reviewing his birth, early life, 

while the second tackled his educational life mentioning his study at the 

mosque schools, primary and secondary schools and his university life at 

the department of Islamic Archeology, College of Arta, Baghdad 

University, and his travel to Cairo to obtain the Master and Ph. D. Degrees 

in Egypt. 

The study showed that Ahmed Qasim Aljum'aa belongs to a family 

that work in orchards and this made his nature characterized with patience 

and loving the land they planted in addition to the archeological sites in his 

birth village, Nineveh village about which he always meditates, asks about 

them and get influenced by them. In addition to that the university life 

made him open-minded and made him gain a balanced diversity in all the 

aspect of life. His life was confined to the village and Mosuli conservative 

society and this was manifested by the mixed teaching and the scientific 

and tourist visits. 

Keywords: Ahmed Qasim Aljum'aa, His social life, His intellectual life, 

Mosul city, Islamic antiquities. 

 املقدمة:
لقد رَكزت معظم الدراسات السابقة يف ختصص التاريخ احلديث وادلعاصر على تناول موضوعات سلتلفة يف  

العالقات الدولية وسري الزعماء ورجال السياسة البارزين ، جاءت دراستنا ىذه  لتسل  الضوء على شخصية موصلية 
ة وفنون العمارة دلدينة ادلوصل وغريىا من ادلواق  األثرية يف مناطق اكادديية ، وضعت بصمتها يف رلال دراسة اآلاثر االسالمي

 أخرى تق  خارج ادلدينة .
يعد األستاذ الدكتور ادلتمرس أمحد قاسم اجلمعة من ب ن األساتذة الرواد يف جامعة ادلوصل والذي قدم الكثري يف  

 ليت تناىز الست ن عاماً.رلال دراسة التاريخ واآلاثر االسالمية عرب مسرية حياتو العلمية ا
قسمت الدراسة على زلورين تسبقهما مقدمة وتتلومها خادتة، تطرق احملور األول للنشأة االجتماعية لألستاذ  

الدكتور أمحد قاسم اجلمعة، واستعرض فيو والدتو ونشأتو يف كنف أسرة امتهنت البستنة يف وس  الساحل األيسر من 
 من السكن يف أول امره، فأكتسب منها الصرب والبساطة وحب األرض اليت يزرعوهنا.مدينة ادلوصل عندما كان خالياً 

أما احملور الثاين اختص بنشأتو الثقافية، وتطرق ا ى دراستو يف الُكتاب واالبتدائية والثانوية ودخولو قسم اآلاثر يف   
 ( يف مجهورية مصر العربية.كلية اآلداب جبامعة بغداد، مث اكمال دراستو العليا )ادلاجستري والدكتوراه
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اعتمدت الدراسة على العديد من ادلصادر وادلراج   ديكن مالحظتها يف اذلوامش وقائمة ادلصادر، واحتلت 
ادلقابلة الشخصية للباحث م  األستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة الصدارة من ب ن ادلصادر التارخيية، فضاًل عن الواثئق غري 

ابلنشأة الثقافية لألستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة ومسريتو العلمية، واليت أغنت الدراسة رصانة  ادلنشورة واليت تتعلق
 علمية.

ويف اخلتام أسال هللا تعا ى ان أكون قد وفقت يف كتابة ىذه الدراسة حبق أستاذ اكادديي جليل وعلم من أعالم  
 مدينة ادلوصل. 

 أة( أواًل: نشأتو االجتماعية )الوالدة . النش
)أمحد اجلمعة، 8695آب  5ولد أمحد قاسم عبدهللا علي اجلمعة يف دار جده ادلرحوم احلاج علي اجلمعة بتاريخ  

(. الكائن يف مدينة ادلوصل يف قرية نينوى، وىي قرية تق  على بعد كيلو مًت واحد تقريباً 0202أيلول  8مقابلة شخصية، 
لقددية، واذا كانت يومًا قرية فهي اليوم حي فوق تل التوبة، تل )النيب عن هنر دجلة الذي يفصلها عن مدينة ادلوصل ا

 (.  55، ص 0284يونس عليو السالم( يف وس  اجلزء الشرقي من مدينة ادلوصل ) الربيعي، 
نشأ أمحد قاسم اجلمعة الذي شغل التسلسل الراب  ب ن أخوتو، وترعرع يف دار جده الواق  على السفح الغريب 

االثري، وىو سور حيي  مدينة نينوى اثلثة عواصم ادلملكة االشورية من حيث التسلسل الزم ي، اذ يبلغ طول لسور نينوى 
( كم، وان السور مؤلف من قسم ن رئيسي ن شيد القسم األول منها ابلّلنب يف ح ن يكون القسم الثاين 80السور حوايل )

( مًت تقريباً، ويرتف  السور ا ى ما 0.2الف احلجري فيبلغ ُُسكُو )غالفًا حجراًي من اخلارج وشيد ابحلجر ادلهندم، أما الغ
(. وقد حظي 208ـــ  283، ص ص 8، اجمللد8660( أمتار ويعلوه صف من احلجارة ادلسننة ) سليمان، 4يقارب )

هم تربية دينية أمحد برعاية والديو اللذان كانت عالقتهما مبنية على أسس قوية من احملبة واليت انعكست على تربية أبنائ
قائمة على تعلم القراءة والكتابة وحب ادلعرفة وطاعة هللا والتمسك ابلقيم واألخالق، متبع ن يف ذلك عادات وتقاليد 

 (. 0202األول  تشرين 84اابئهم وأجدادىم ادلوصليون يف تربية االبناء )طو اجلمعة، مقابلة شخصية، 
بعض األعمال اخلفيفة يف البستان م  أخوتو، كج ي بعض الثمار  وبعد بلوغو السنة السابعة من العمر، مارسَ   

يف موُسي الصيف والشتاء، ويتذكر عند عودتو ا ى البيت كيف كان جيتم  أطفال العائلة لياًل يف فصل الشتاء حول خالتو 
)أمحد اجلمعة، مقابلة   الضريرة ادلرحومة )مرًن( و يتوسطهم منقل من الط ن، وىي تقص عليهم حكاايت أايم زمان الًتاثية

(. ويبدو ان تلك القصص واحلكاايت كانت شلتعة لألطفال، وىي ادلصدر الوحيد لتسليتهم 0202دتوز  81شخصية، 
 ليالً، يف زمن كان خالياً من أجهزة التلفاز وبرامج األطفال واأللعاب االلكًتونية، اليت ظهرت يف ادلدد الالحقة.

عومة أظفاره على العمل اجلاد وادلثابرة عرّب مرافقة أخوتو يف مهنة البستنة، واليت تعلم أمحد قاسم اجلمعة منذ ن 
اكتسبتو البساطة والصرب وحب األرض اليت يزرعوهنا، فضاًل عن األوابد االثرية يف مسق  رأسو يف قرية نينوى، واليت بدأ 

 ، مقابلة شخصية(.0285يتأملها ويسأل عنها ويتأثر هبا ) راديو الغد، 
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ليكتب لو القدر أن أصبح فيما بعد أستاذاً يف اتريخ اآلاثر االسالمية وفنون العمارة، وكانت مهنة البستنة قاسية  
عليهم أحياانً من حيث التنقل والنصب وضنك العيش كوهنم ال ديتلكون قطعت أرض معينة لزراعتها، وإمنا مستأجرة، شلا 

بل كانوا ينتقلون من منطقة ألخرى يف الساحل األيسر يف مدينة ادلوصل سبب عدم االستقرار يف منطقة واحدة لتأىيلها، 
ومنها: حاوي ايررلة وحي الغفران وحي اجلزائر وحي السكر)اجليلة( واحلي الزراعي )شاى ن آغا( وحي ادلدرس )مدينة 

دون أشجار الفاكهة )أمحد األلعاب(، شلا أدى ا ى اقتصار البستان على زراعة احملاصيل الصيفية والشتوية من اخلضراوات 
 (.0202دتوز  81اجلمعة، مقابلة شخصية، 

وبعد بلوغو التاسعة من العمر، كانت رايضتو ادلفضلة لعبة احلورة، وىي من األلعاب الشائعة يف القرى، وىي  
يتقابالن  عبارة عن كرة من اخلشب تسمى )السل ( وعصا تكون هنايتها منحنية قلياًل تسمى احملوارة، فيتشكل فريقان

(،  009ــــ  000، ص ص 0284ويضعان ذلم ىدف ن مثل لعبة كرة القدم، وتكون غالبًا يف منطقة البيادر ) احلمدوين، 
كما كان مولعاً ابلكثري من الفعاليات الًتاثية اليت أمتاز هبا أىايل قرية نينوى ومنها: حضور ادلوشحات الدينية )ادلولِداَيت( 

حزان، وصالة االستسقاء ونذور ع ن الدملماجة، وىي ع ن ماء تنب  من بقااي مرتفعات صخرية اليت تقام ابألفراح واأل
وترابية للطرف الغريب من وادي الدملماجة، وىو وادي قدًن يعتقد أنو شيد يف زمن ادللك سنحاريب، وتبعد ىذه الع ن عن 

(. فضاًل عن خسوف القمر 084، ص 0285( كم ) راكان اخلياط، 8.2تل النيب يونس )عليو السالم( ما يقارب )
 (. 0202دتوز  81وادلناسبات االجتماعية )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 

ومل تقتصر ادلوشحات الدينية على قرية نينوى فق ، وإمنا غالب مدينة ادلوصل كانت حتتفل ابدلولد النبوي، 
ت وادلدائح النبوية، مث توس  أمر إقامة ادلوالد حىت تشمل وذلك عن طريق إقامة ادلناقب النبوية الشريفة م  ترتيل ادلوشحا

 (.  22، ص 8652األعياد الوطنية وادلناسبات الدينية واالجتماعية ) اجلمعة وعبداحلميد وجرجيس، 
وادلوشحات الدينية )ادلوالد( على الرغم من كوهنا تعرب عن مدح الرسول واالنبياء )عليهم السالم(، إبيقاع خاص  
ابت الدفوف ااّل أهنا كانت تؤدي دبعيتها أغراضًا اخرى من تعليمية وتوثيقية وغريىا، ومن أمثلة األغراض وعلى ضر 

التعليمية التعريف ابحلروف األجبدية بصورة متسلسلة ومتتابعة من ألف وابء وجيم، فموشح حرف األلف )أليف اللفيت 
ي تعا ى( ، ويليو حرف الباء )الىب ابحلب رماين أمحد حلو الصالة على نيب حلوة الصفات كم لو من معجزات خصُو البار 

دتوز  81ادلعاين صاحب السب  ادلثاين قد زلا عنا الضاللة(، وىكذا لبقية احلروف )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 
0202.) 

خان  أما ادلوشحات التوثيقية فمثاذلا موشحة عن غزو اندر شاه، وىو اندر شاه، أو " طهماسب كلي )او قلي(
(. عندما 48، ص 8642" لقبو قبل ان يعلن نفسو ملكاً )شاىاً( على إيران، فإن قلي خان، تع ي عبد اخلان ) رؤوف، 

( كانت لو شارات يف م، وزلاولتو السيطرة عليها واعتقاد العامة أبن النيب يونس )عليو السالم8419غزا ادلوصل سنة 
 وحو ادحديبة للمك ى ننون, ننون أن  ا ي نان  عع  شارات  )لرسل سالمي وحتيايت شىتذلك، ومطل  ادلوشح 

 (.    0202دتوز  86)أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية،  طهماسب رد عساع خايب مغبون(
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أما دعاء االستسقاء فيتم عند اضلباس ادلطر مدة طويلة، ويتم بعد أداء الصالة يف جام  النيب يونس )عليو  
م، ويدعوا اجلمي  8615تل التوبة،  ويتبعهم الطوائف االخرى من مسيحي ن ويهود قبل عام السالم( و ىروع ادلصل ن ا ى 

خاشع ن من هللا ان ينزل ادلطر، ولكن االختالف يكون بلغة الدعاء، فادلسلمون يدعون ابللغة العربية وادلسيحيون ابللغة 
دائرة وديسك أحدىم االخر ويتحركون ذات اليم ن السراينية واليهود ابللغة العربية، أما األطفال فكانوا يشكلون نصف 

وذات الشمال مرددين )اي أم الغيث، غيثينا لوال ادلطر ما جينا عدة مرات(، وأم الغيث ىي لعبة كبرية من العيدان، كان 
ادلطر ما جينا. ..(  األطفال يلِبسوهنا ثياابً يسموهنا " أم الغيث "، وحيملوهنا عند اضلباس ادلطر ويغنون )أم الغيث غيثينا لوال

(.  وابمتزاج دعاء اخلشوع للكبار فوق التل بشجى األطفال أسفلو، كانوا يشعرون 88ـــ  82، ص ص 0222)العاين، 
بنوع من القشعريرة يف أغلب احلاالت وكان ينهمر ادلطر قبل النزول من التل، وابلنسبة لنذور الدملماجة اليت أُساىا أبن 

( ، واليت م( )الع ن ادلباركة( نسبتها ا ى النيب يونس )عليو السالم8851ه / 252ر ادلوصل عام )جبري ، برحلتو عندما زا
حتوي على مياه صافية تًتشح ادلياه من حتت احلجارة الكلسية، كانت النذور تقام ذلا عند الشفاء من األمراض وادلواليد 

 (.    0202دتوز  86 اجلديدة، وغريىا من األمنيات  )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية،
أما خسوف القمر فكان العامة يعتقدون ان حدوثو يتم اببتالع احلوت للقمر و ان كان لون اخلسوف دييل ا ى  

األمحر ينذر حبدوث حرب وان كان دييل ا ى السواد فينذر حبدوث غالء، وذلذا كان العامة يصعدون ا ى السطوح ليالً 
وطشوت مرددين )حوات اي منحوتة ىدي قمران العايل...( )أمحد اجلمعة، مقابلة حامل ن األواين ادلعدنية من صواين 

 (.   0202دتوز  86شخصية، 
بينما كانت ادلناسبات الدينية كاألعياد واألعراس واخلتان تتمثل بتجم  الناس دبالبسهم اجليدة وهتياة ادلوائد  

على ضرب الطبول، وذلا عادات خاصة منها: السماح للنسوة الفاخرة وتنظيم الدبكات يف أرض البيادر اليت تتم حركاهتا 
ابلدبكات م  الرجال بشرط امساكهن أبحد احملارم أو األقرابء، وتتربق  إبزار ال يظهر من وجهها سوى العين ن وال جيوز 

التصرف  للرجل ادلمسك ابدلرأة ترك الدبكة ااّل بعد خروجها، وىناك بعض الشيوخ يراقبون انضباط الشباب من سوء
، مقابلة شخصية، 0288)الفضائية ادلوصلية، 

https://www.youtube.com/watch?v=AE51zvC3maE .) 
يل يبدو واضحاً أن البياة اليت عاش فيها أمحد قاسم اجلمعة ىي بياة موصلية مسكونة ابلتاريخ وعبق ادلاضي اجلم 

 وحتمل يف طياهتا عادات وتقاليد االابء واألجداد، وكان ذلا األثر األكرب يف تكوين شخصيتو فيما بعد.
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AE51zvC3maE
https://www.youtube.com/watch?v=AE51zvC3maE
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 اثنياً: نشأتو الثقافية )دراستو األولية . دراستو العليا(
 أوالُ: دراستو األولية:

 آـــ دراستو يف الُكتاب واالعتدائية والثانوية: 
(. 0202دتوز  05م )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 8619الُكتاب يف عام أنتسب أمحد قاسم اجلمعة ا ى  

الذي يسبق ادلرحلة االبتدائية وديهد ذلا، شأنُو شأن الروضة يف الوقت احلاضر واليت تساعد الطفل على االنتقال التدرجيي 
(. وىو اشبو ما 919، ص 0289 من ّجو البيت ا ى ّجو ادلدرسة، وإاتحة الفرصة لُو للتهيؤ للتعليم احلكومي ) مهشري،

 يعرف يف ىذه األايم ابلدورات الدينية اليت تقيمها ادلساجد يف العطل الصيفية.
، وورد أُسها يف 8629أنتسب أمحد ا ى مدرسة نينوى االبتدائية للبن ن، اليت أتسست عام  8611ويف عام  

لموصل، وكان موق  ادلدرسة رلاور لتل التوبة قرب ، ضمن مناطق القرى التابعة ل8624سالنامة "والية ادلوصل"، لسنة 
جام  النيب يونس )عليو السالم(، شيدىا األىايل من مادة الط ن، مث حتولت ا ى مرآب للسيارات، وواجهتها دكاك ن 
 ومطاعم، مث انتقلت ا ى أماكن عديدة منها: يف دورة السويس على مقربة من تل قوينجوا األثري وأستأجر ذلا دار مشيد
من مادة السمنت والبلوك، ومل يكن ذلا مقام طويل يف ىذا ادلكان، إذ تربع ذلا ادلواطن عبد ادلوجود الصيديل بقطعة ارض 

يف ستينيات القرن العشرين، واستقرت فيها ا ى األن، على الشارع العام، قرب األدلة اجلنائية )  0(م15622مساحتها )
يف الدروس الرئيسة )القراءة واحلساب( ادلرحوم يونس الكاتب من عائلة  (. وكان ُمعلهم األول224، ص 0284عيسى، 

آل كاتب، وىي من بيواتت زللة النيب يونس )عليو السالم(، وىم نسبًة ا ى اجلد حيىي بن خليل بن ذنون الذي كان كاتباً 
نوى )أمحد اجلمعة، مقابلة (. يف قرية ني068، ص 0284يف خان الكمرك يف زمن ندر فيو من جييد الكتابة ) الربيعي، 

  (. 0202دتوز  06شخصية، 
وكان أمحد قاسم اجلمعة متفوقًا على زمالءِه يف الصف السادس االبتدائي، وانل التسلسل الراب  من رلموع  

(، وبلغ رلموعُو الكلي للدرجات 8620-8628( تلميذاً، يف االمتحاانت العامة للدراسة االبتدائية للسنة الدراسية )06)
( تالميذ، والراسب ن 82( تلميذاً، وادلكمل ن )85(، إذ كان عدد الناجح ن يف تلك السنة )222( من رلموع )182)

%) مديرية 39تلميذ واحد فق ، وهبذا كانت النسبة ادلاوية لنجاح تالميذ مدرسة نينوى االبتدائية للبن ن يف تلك السنة 
 (. 8620ــــ  8628معارف لواء ادلوصل، 

هاء ادلرحلة االبتدائية، أخذ أمحد يزاوج ب ن الدراسة ومساعدة أخوتو يف أعمال البستنة ادلضنية، وخباصة وم  انت
بعد أن اشتد ساعدُه وأصبح ايفعاً وختطى مرحلة الطفولة يف الثانية عشر من العمر، فكان يعمل على عزق الًتبة وتسويتها 

د الشتاء القارص، والسهر لياًل حلراسة بعض احملاصيل الزراعية، وغرس ادلشاتل وج ي الثمار يف حر الصيف الالفح وبر 
فضاًل عن حتميل تلك احملاصيل على احليواانت منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إليصاذلا ا ى سوق ادلعاش لبيعها 

يف اثناء االستقالل  ابجلملة مقابل البلدية القددية قرب رأس اجلسر احلديدي،وىو جسر اُسو الرُسي جسر نينوى، أنشأ
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(. وأحياانً يكون وصول 908، ص 8642، وال يزال قائماً حىت اآلن ) جرجيس، 8691حزيران  82الوط ي، وافتتح يف 
   (. 0202دتوز  06أمحد وأخوتو قبل آذان الفجر )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 

ادلتوسطة ادلركزية حالياً(، ( واليت أتسست ، التحق امحد قاسم اجلمعة دبتوسطة ام الربيع ن)8620أيلول  82ويف 
، وكان موقعها على مقربة من جام  النيب شيت )عليو السالم(، مث انتقلت ا ى بناية مديرية اإلعداد والتدريب 8628عام 

ية الواقعة ب ن منطقيت الدواسة والدندان، ويظهر أهنا أتسست على أنقاض متوسطة ام الربيع ن للبن ن، مث شيدت ذلا بنا
، ص 0288؛ الطائي،  100، ص 0284، يف منطقة اجلوسق قرب جام  الشبخون )عيسى، 8650واستقرت هبا عام 

(. وفيها أكمل دراستو للصف االول ادلتوس ، واليت شاءت االقدار ان يصبح مدرساً فيها فيما بعد ] أصبح مدرساً 815
(، واليت تبعد مسافة سري ام  النيب شيت )عليو السالم[، وكان موق  ادلدرسة على مقربة من ج8632آذار  00فيها يف 

ساعة مشيًا على االقدام، من قرية نينوى وا ى ادلدرسة، فكان يتحمل مشقة الطريق ذىااًب وإاياًب وما يرافقُو من حر وبرد 
، عدا ساعة الطقس خالل الدوام ادلدرسي الذي كان مضاعفًا آنذاك، من الساعة الثامنة صباحًا وحىت اخلامسة مساءً 

واحدة لغداء الظهرية، وبعد انتهاء الدوام الرُسي كان يصطحبهم مدرس اللغة العربية والًتبية اإلسالمية عبد احلافظ 
سليمان، يف أحيان كثرية ا ى مجعية اللغة العربية واالرشاد الدي ي حىت وقت صالة ادلغرب، وعندىا يصلي هبم وينصرفون 

أمحد اثناء العودة يقوم بتغذية راجعة لبعض الدروس اليت تلقاىا يف ادلدرسة مستغاًل مسافة عائدين يف ظالم الليل، وكان 
 (.    0202دتوز  06الطريق )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 
(، انتقل أمحد قاسم اجلمعة ا ى مدرسة متوسطة قضاء ىيت ، 8629-8620وبعد انتهاء السنة الدراسية )

، أرشيف مدرسة 8) سجل القيد العام رقم 8620تشرين األول  01(، وادلؤرخة يف 93ة )دبوجب استمارة النقل ادلرقم
،       ص 0286ادلتوسطة ادلركزية يف ادلوصل(. بصحبة أخيو علي قاسم اجلمعة، الذي كان مدرساً فيها ) ابسل اخلياط، 

 (.   0202دتوز  06ة، مقابلة شخصية، (. وأكمل أمحد قاسم اجلمعة الصف الثاين والثالث ادلتوس  هبا )أمحد اجلمع881
وعقب انتهاء مرحلة الدراسة ادلتوسطة، زود بوثيقة مدرسية من ادارة متوسطة ىيت، معنونة ا ى االعدادية 

، وكان موقعها يف بداية أتسيسها يف زللة اإلمام عون الدين يف زللة الرابعية يف بناية  8690الشرقية ، وىي أتسست عام 
ستأجرة من بيت اجلليلي، وكانت متوسطة يف البداية وتقبل اخلرجي ن من الدراسة االبتدائية تسمى كانت يف األصل م

، او متوسطة ادلوصل الشرقية حسب الواثئق الرُسية اليت  8693"متوسطة ادلوصل"، وتغري أُسها ا ى ادلتوسطة الشرقية عام 
نتيجة االقبال احلاصل عليها، والتوس  العمراين يف  كانت تصدر منها يف نفس العام، ويظهر ان مكاهنا غري الئق هبا

، يف مركز ادلوصل يف بناية كانت تشغلها زلاكم 8628-8622ادلدينة، فانتقلت ا ى زللة النيب شيت )عليو السالم( عام 
العدادية ، وأطلق عليها "ا8621ادلوصل، مقابل قاعة األوقاف للمناسبات، مث حتولت ادلتوسطة الشرقية ا ى إعدادية عام 

الشرقية"، وخصص ذلا مكان متميز يف زللة الشيخ عمر، مقابل جام  اخلضر )عليو السالم( واحتفظت هبذا ادلكان 
التحق أمحد طالبًا فيها  8622أيلول  04(. ويف 943، ص 0284واالسم ا ى اتريخ كتابة ىذه السطور ) عيسى، 

ولكنو عَّدل عن رأيو وقدم أوراقو ا ى إعدادية ادلوصل، تعرف ، أرشيف مدرسة متوسطة ىيت(.  8)سجل القيد العام رقم 
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، وذلا بناية خاصة تق  يف ابب سنجار قرب )البارود 8625اعدادية ادلوصل ابإلعدادية ادلركزية، وقد ُسيت كذلك سنة 
وانتقلت ية، ، شغلت الثانوية ادلطورة ىذه البنا8665خانة( أي سلزن البارود خارج سور ادلوصل الشمايل، ومنذ عام 

(. ودتت ادلوافقة على قبولو طالباً 08، ص 0222االعدادية ادلركزية ا ى بناية مدرسة احلدابء االبتدائية للبن ن ) العالف، 
(، وابشر يف الدوام الرُسي يف أيلول من السنة 8623-8622يف الصف الراب  اعدادي، الفرع العلمي للسنة الدراسية )

يف امتحاانت نصف السنة، ولكن بعد انقضاء االمتحاانت تدىورت حالتو الصحية وأضطر  ذاهتا، وانتظم ابلدوام واشًتك
 02، وادلؤرخ يف 8925ا ى ترك ادلدرسة، إلصابتو بنوابت عصبية، حسب كتاب مديرية مستشفى األمراض العصبية ادلرقم 

 العدادية ادلركزية(.، وعليو مل تعد تلك السنة سنة رسوب) سجل القيد العام، أرشيف مدرسة ا8623آذار 
(، انتقل من الفرع العلمي ا ى الفرع االديب )سجل القيد العام، 8624-8623ويف بداية العام الدراسي )

أرشيف مدرسة االعدادية ادلركزية(. بناًء على نصيحة االطباء لو، كوهنا حتتاج ا ى جهد أقل من الفرع العلمي، وأخذ بتلك 
(. ويبدو ان احلالة الصحية ألمحد قاسم 0202دتوز  92محد اجلمعة، مقابلة شخصية، النصيحة والتحق ابلصف اجلديد )أ

( 8624-8623اجلمعة كانت ال تسعفُو للمضي ضلو التفوق واحلصول على درجات يطمح ذلا، وذلذا يف العام الدراسي )
عربية واللغة االنكليزية والعلوم يف االعدادية ادلركزية، تلكأ يف االمتحان النهائي، وجاءت النتيجة مكمل من اللغة ال

واجلغرافية، ولوال التقرير الطيب لعد راسبًا يف صفو، كونُو مل يستطي  أتدية امتحان مجي  الدروس ادلكلف هبا، ولكنو أَزر 
ة الشرقية نفسُو واثبر يف العطلة الصيفية واستطاع النجاح بعد اإلكمال يف الدور الثاين، مث قرر بعد ذلك االنتقال ا ى الثانوي

)سجل القيد العام، أرشيف مدرسة  8624تشرين األول  83(، وادلؤرخة يف 15آنذاك، فزود بشهادة نقل ابلرقم )
 االعدادية ادلركزية(. 

تشرين  82( انتظم أمحد يف الدوام الرُسي يف االعدادية الشرقية، وحتديداً يف 8625-8624ويف العام الدراسي )
األديب )سجل القيد العام، أرشيف مدرسة االعدادية الشرقية(.  إذ شعر بتحسن حالتو  يف الصف اخلامس 8624االول 

الصحية م  بداية العام الدراسي، وبدأ نشاطو االديب والعلمي ابلظهور، عرّب حرصو ادلعهود على واجباتو، وحرر أول مقالة 
لشرقية للبن ن )االعدادية الشرقية حالياً( يف ادلوصل لو بعنوان )أيها الصدق(، نشرت يف رللة ادلستقبل، وىي نشرة الثانوية ا

 (.96، ص 8625) اجلمعة، 
( للصف اخلامس األديب، بدأ امحد على الرغم من تراج  8625-8624وم  قرب انتهاء السنة الدراسية )

األىل واالصدقاء   صحتو يتهيئ لالمتحان النهائي، وكاد ان يقرر عدم االشًتاك بعد ان ساءت حالتُو الصحية لوال اصرار 
(. وعند بدء االمتحاانت العامة لنهاية السنة الدراسية اشًتك أمحد يف 0202دتوز  92)أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 

اداء بعض االمتحاانت، لعدم قدرتو على أداء امتحان مادة اجلغرافية واالقتصاد، وأخفق يف امتحان مادة اللغة االنكليزية، 
، الدور األول(.  وبعد أن اطل  8625ـــ  8624يف الدور األول ) مديرية معارف لواء ادلوصل،  وجاءت النتيجة مكمالً 

على نتيجة االمتحاانت أصر على مواصلة السعي يف العطلة الصيفية، وتعويض ما فاتُو من امتحاانت، وفعاًل أدى 
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، الدور 8625ـــ  8624معارف لواء ادلوصل، امتحاانت الدور الثاين ودتكن من اجتياز تلك ادلواد الدراسية ) مديرية 
 األول(. لينتقل ا ى مرحلة جديدة يف مشواره الدراسي يف العاصمة بغداد. 

 دراستُو يف كلية اآلداب جامعة عغداد:  -ب
، وىي اللبنة االو ى جلامعة ادلوصل، اذ  8625كانت كلية الطب ىي الكلية الوحيدة يف جامعة ادلوصل سنة  

(. فكان 02، ص 8652آنذاك بوزارة الصحة مث التحقت جبامعة بغداد ) اجلمعة وصفاوي وعبدالقادر، كانت مرتبطة 
على من يرغب ابحلصول على شهادة البكالوريوس من خرجيي مدارس ادلوصل االعدادية، السفر ا ى بغداد وااللتحاق 

ن أمحد من ب ن أولاك الطلبة الذين التحقوا جبامعتها او السفر خارج العراق، لعدم وجود جامعة يف ادلوصل آنذاك، وكا
(، لكونو أقرب األقسام 8626-8625جبامعة بغداد، وقدر لو ان خيتار قسم اآلاثر يف كلية اآلداب للعام الدراسي )

عة، اإلنسانية اليت تتناسب م  نشأتو يف قرية نينوى األثرية ومعايشتو لًتاثها ادلعماري الذي سيلحق بركب اآلاثر )أمحد اجلم
 (. 0202دتوز  92مقابلة شخصية، 

وفيما يتعلق ابدلستوى العلمي والدراسي ألمحد قاسم اجلمعة يف كلية اآلداب بقسم اآلاثر جبامعة بغداد، تب ن  
-8625للباحث عقب االطالع على سجل القيد العام والذي يضم صورة قيد فيها درجات مجي  الطلبة للعام الدراسي )

و ى ومنهم أمحد قاسم اجلمعة الذي َدرَس يف تلك السنة سبعة مواد دراسية لملت )اتريخ العراق ( يف ادلرحلة اال8626
القدًن واتريخ الشرق القدًن والتاريخ االسالمي واللغة العربية واللغة االنكليزية واتريخ الفن ومادة اجلغرافية(، أبنو انجح من 

، ادلرحلة االو ى(. أما يف ادلرحلة الثانية للعام الدراسي 8626ـــ  8625الدور االول وبتقدير جيد )جامعة بغداد، 
( والذي َدرَس أيضاً سبعة مواد دراسية ضمت )اتريخ الفن والتاريخ االسالمي وفنون اسالمية وحضارات 8626-8632)

النجاح بتقدير جيد من شرق ادىن وقدًن ومادة اجلغرافية واتريخ اللغات السامية ومادة اللغة االنكليزية( قد دتكن امحد من 
-8632، ادلرحلة الثانية(.  وعند االنتقال ا ى ادلرحلة الثالثة للعام الدراسي )8632ـــ  8626الدور االول )جامعة بغداد، 

( واليت اقتصرت الدراسة فيها على ستة مواد دراسية ضمت )مادة اتريخ الفن وفنون اسالمية وحضارة اسالمية 8638
اين والبيزنطي ومادة فن ادلتاحف واتريخ التنقيب( كان امحد متفوقًا على زمالءه يف ىذه ادلرحلة وحاز ومادة التاريخ الساس

، ادلرحلة الثالثة(.  أما يف ادلرحلة الرابعة واألخرية للعام 8638ـــ  8632على ادلركز األول بتقدير جيد جداً )جامعة بغداد، 
تنوعة منها: )مادة التاريخ االسالمي واتريخ اليوانن وطرق التنقيب ( َدرَس ست مواد دراسية م8630-8638الدراسي )

ومادة ادلساحة ومادة النحت والتصوير االسالمي ومادة الفنون االسالمية(، وقد حاز على ادلركز االول ايضًا يف ىذه 
 ة الرابعة(.، ادلرحل8630ـــ  8638( طالب وطالبة )جامعة بغداد، 84ادلرحلة وبتقدير جيد جداً من رلموع )

وعلى الرغم من الظروف ادلعاشية الصعبة آنذاك، واعباء السكن يف اقسام داخلية للطلبة يف جامعة بغداد، إاَل أنو استطاع 
) مجهورية العراق،  8630حزيران  82النجاح والتخرج وحصل على درجة البكالوريوس يف اآلداب بتقدير جيد جدًا يف 

 ، وثيقة خترج (.8630
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ذلك فقد اكسبتُو احلياة اجلامعية انفتاحًا وتنوعًا متزاًن يف نواحي احلياة، كانت منحسرة يف اجملتم  القروي  وفضاًل عن
 وادلوصلي احملافظ، عن طريق التعليم ادلختل  والزايرات العلمية والسفرات السياحية.

 اثنياً: دراستو العليا:
  آـــ املاجستري يف كلية اآلداب جامعة القاىرة : 

م وتعيينو مدرساً على مالك مديرية تربية نينوى، والذي 8630د حصولو على شهادة البكالوريوس يف حزيران بع
ا ى جامعة ادلوصل، كان أمحد طوال تلك ادلدة يواصل سعيو وحتضريه لنيل شهادة ادلاجستري،  8642نقل خدماتُو يف عام 

دلباين األثرية والًتاثية عرّب الصور الفوتوغرافية ورسم ادلخططات فكان جيوب أزقة ادلوصل القددية ويعمل على توثيق عشرات ا
اذلندسية ذلا ودراسة عناصرىا ادلعمارية، واليت أفادتو كثرياً واختصرت الزمن لو عندما قُبل طالباً للماجستري يف جامعة القاىرة 

اديت ادلاجستري والدكتوراه من أروقة (.  وكانت انطالقتو لنيل شه0202آب  9فيما بعد )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 
، ادلتضمن 8642تشرين األول  98( يف 88358جامعة ادلوصل ا ى جامعة القاىرة، بعد صدور األمر اجلامعي ادلرقم )

(. فكان 8642منحُو إجازة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة القاىرة ) أمر جامعي، اجازة دراسية، 
مرحلت ن )ادلاجستري مث الدكتوراه(، ودلا أهنى السنة التحضريية األو ى، فاتح الدكتور حسن الباشا، احلصول عليها على 

ه( فوافق بعد ان اخترب 332لإلشراف على عنوان رسالتو ادلوسومة )زلاريب مساجد ادلوصل ا ى هناية حكم االاتبكة سنة 
 (. 0202آب  9محد اجلمعة، مقابلة شخصية، قدرتو يف الرسم اذلندسي ومدى قابليتو على اصلاز ادلوضوع )أ

وبعد مناقشة الرسالة أىلتُو نتائج البحث للحصول على درجة ادلاجستري يف اآلاثر االسالمية بتقدير شلتاز م  
 03التوصية بطب  الرسالة على نفقة اجلامعة وتبادذلا م  اجلامعات االجنبية واعتمدت من قبل رللس جامعة القاىرة بتاريخ 

 (.8648)جامعة القاىرة، شهادة خترج،  8648 آاير
 الدكتوراه يف كلية اآلاثر جامعة القاىرة:  -ب

بعد اعتماد درجة ادلاجستري مت قبولو لنيل درجة الدكتوراه يف موضوعو ادلوسوم، )اآلاثر الرخامية يف ادلوصل خالل 
لتاريخ االسالمي من كلية اآلاثر جبامعة القاىرة العهدين األاتبكي وااليلخاين(، إبشراف الدكتور حسن الباشا، يف قسم ا

(. ويبدو موافقة الدكتور حسن الباشا على االستمرار معو واالشراف 8642)سلطوط بيد األستاذ الدكتور حسن الباشا، 
 على أطروحتو للدكتوراه دلا ألتمسُو فيو من صفات انلت رضاه.

سان الدكتور حسن الباشا الذي كان مشرفًا على وىذا ما أكدتو الدكتورة إعتماد يوسف القصريي على ل
اطروحتها للدكتوراه ولكوهنا من العراق، قال ذلا: "كان أمحد قاسم اجلمعة من خرية طاليب خلقًا ونشاطًا وعلماً، وقد 

 (.  0202شباط  05أشرفت عليو يف ادلاجستري والدكتوراه...") القصريي، مقابلة شخصية، 
هد العلمي عما كان عليو يف مرحلة ادلاجستري، ألن معظم آاثر ادلوصل ادلعمارية  ويف ىذه ادلرحلة تضاعف اجل

كانت من الرخام )ادلرمر ادلوصلي(، وذلذا مل تقتصر الدراسة على عنصر معماري واحد، وإمنا تعدهتا ا ى عناصر معمارية 
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ابية والواح تذكارية وشواىد وصناديق أخرى، مثل مداخل وشبابيك وطاقات )مشكاواة( وأعمدة وأفاريز زخرفية وأشرطة كت
 (.   0202آب  3قبور )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 

وبعد إعداد متطلبات االطروحة علميًا وفنيًا أودعها لكلية اآلاثر يف جامعة القاىرة، من أجل حتديد موعد 
ة االستاذ الدكتور عبد اللطيف ابراىيم مناقشتها، وبعد اسبوع صدر األمر اجلامعي ادلتضمن تشكيل جلنة ادلناقشة من الساد

 (. 0202آب  3واالستاذ الدكتور دمحم رايض العًت، واالستاذ الدكتور حسن الباشا )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 
، جرت ادلناقشة ومنح أمحد قاسم اجلمعة درجة الدكتوراه يف اآلاثر من قسم اآلاثر 8642آب  81وبتاريخ 

ر جبامعة القاىرة دبرتبة الشرف االو ى، م  التوصية بطب  الرسالة وتبادذلا م  اجلامعات االجنبية االسالمية يف كلية اآلاث
على قرار  8642تشرين االول  02(. مث وافق رللس الكلية بتاريخ 8642)سلطوط بيد األستاذ الدكتور حسن الباشا، 

م) جامعة القاىرة، 8642تشرين الثاين  80دلنعقدة يف جلنة ادلناقشة، واعتمد رللس اجلامعة منحُو ىذه الدرجة جبلستِو ا
   (.8642شهادة دكتوراه، 

فكانت أول اطروحة يف تلك الكلية تنال أعلى تقدير وأعلى توصية، ونظرًا ألمهيتها العلمية ادلبتكرة ورللداهتا 
األربعة يف مصر( يف ح ن عدىا األربعة، فقد شبهها الدكتور عبد اللطيف إبراىيم، رئيس جلنة ادلناقشة بـ )االىرامات 

 (. 82، ص 0288الدكتور حسن الباشا بـ )أركان الدنيا األربعة( إلعجابو ادلضاعف هبا ) الطائي، 
، وأكمل دراستو االبتدائية 8694ويؤكد األستاذ الدكتور امحد عبد هللا احلسو، الذي ولد يف مدينة ادلوصل عام 

، وع ن مدرسًا يف 8626دار ادلعلم ن العالية )كلية الًتبية فيما بعد( يف عام  وادلتوسطة واالعدادية فيها، مث خترج من
 8649مدرسة طوزخورماتو مث يف انوية ع ن سف ي مث يف انحية قره قوش، مث انتقل بعد ذلك ا ى وزارة االعالم، ويف عام 

ورية، مث انتقل ا ى جامعة ادلوصل اليت انل شهادة الدكتوراه يف فلسفة التاريخ االسالمي، مث عمل يف ديوان رائسة اجلمه
(. أبن اطروحة الدكتوراه لألستاذ 19ـــ  96، ص ص 0288)العالف،  8660استمر فيها حىت تقاعد يف اوائل عام 

الدكتور امحد قاسم اجلمعة قد ضمت لوحات فنية دقيقة ومهمة، وان قيمة ىذه اللوحات والتخطيطات اذلندسية قد 
ة بعد الذي تعرضت لُو مؤسسات العبادة وادلدارس من خراب وهتدًن آابن حترير ادلوصل وقبلُو ويف تضاعفت ا ى درجة كبري 

مقدمة ذلك ما أصاب اجلام  الكبري ومنارة احلدابء بشكل خاص، حيث أصبحت ادلصدر الرئيس يف إعادة تعمريىا ) 
 (. 0202األول تشرين 8احلسو، مقابلة شخصية، 

دكتور اجلمعة كان ديتلك الرغبة واالرادة القوية إلكمال دراستو العليا، على الرغم يف ضوء ما تقدم يتضح ان ال
من كل الصعوابت اليت واجهتو من حتمل مشاق الغربة وعبء احلالة االقتصادية وصعوبة احلصول على ادلصادر، وبذلك 

   فهو يضرب أروع الصور للطالب اجملد وادلثابر من أجل حتصيل العلم. 
 اخلامتة:

عرّب دراسة شخصية االستاذ الدكتور ادلتمرس أمحد قاسم اجلمعة، اليت تطرق الباحث فيها ا ى نشأتو االجتماعية      
 والثقافية ، توصل ا ى مجلة من النتائج ديكن امجاذلا دبا يلي: 
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مية، فقد سامهت لقد تبلورت شخصية الدكتور اجلمعة بعد التحاقِو جبامعة بغداد، كلية اآلداب يف قسم اآلاثر االسال -8
حياتو اجلامعية ىناك ابكتسابِو انفتاحًا وتنوعًا متزانً يف نواحي احلياة، كانت منحسرة يف اجملتم  القروي وادلوصلي احملافظ، 

 عن طريق التعليم ادلختل  والزايرات العلمية والسفرات السياحية.
عة القاىرة يف ختصص اآلاثر االسالمية وفنون أاتحت لو الدراسة يف مجهورية مصر العربية التعرف على أعمدة جام -0

العمارة، أمثال الدكتور فريد شافعي والدكتور حسن الباشا والدكتورة سعاد ماىر والدكتور عبد اللطيف ابراىيم، وأتثر هبم 
 وهنل من علمهم.

ر معظمها يف مدينة ادلوصل ازدادت أمهية ادلخططات اذلندسية والرسوم الفنية للدكتور اجلمعة دلباين أثرية وتراثية اندث -9
 القددية، فأصبحت مصدراً فريداً يف غاية األمهية.

حافظ على تراث مدينة ادلوصل وىويتها من خالل مجي  األنشطة الثقافية واالجتماعية اليت اشًتك فيها، وكان خري  -1
ى جهود العرب ادلسلم ن ومدى مداف  عن تراث احلضارة العربية االسالمية وفنون العمارة فيها من خالل تسلي  الضوء عل

أتثريىم على اورواب، وأسهم يف مواجهة التج ي واالستالب احلضاري لبعض ادلستشرق ن الذين سعوا لتجريد العرب ادلسلم ن 
 من أية ميزة حضارية من خالل ادلغالطات وادلغاالت وتشويو احلقائق التارخيية والتذكارية.

 العرعية توثيق قائمة املصادر واملراجع ناللغة
 ( للمرحلة االو ى.8626-8625جامعة بغداد، عمادة كلية اآلداب، قسم اآلاثر االسالمية، نتائج امتحاانت العام الدراسي ) -8
 ( للمرحلة الثانية.8632-8626جامعة بغداد، عمادة كلية اآلداب، قسم اآلاثر االسالمية، نتائج امتحاانت العام الدراسي ) -0
 ( للمرحلة الثالثة.8638-8632اآلداب، قسم اآلاثر االسالمية، نتائج امتحاانت العام الدراسي )جامعة بغداد، عمادة كلية  -9
 ( للمرحلة الرابعة.8630-8638جامعة بغداد، عمادة كلية اآلداب، قسم اآلاثر االسالمية، نتائج امتحاانت العام الدراسي ) -1
 (.8642الدكتوراه ، لألستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة ) جامعة القاىرة، كلية اآلاثر، إدارة الدراسات العليا، شهادة -2
 .8642تشرين األول  98( يف 88358جامعة ادلوصل، كلية اآلداب، أمر جامعي ابلرقم ) -3
 . مطاب  اجلمهور. )ادلوصل(.8. ط8642(.  دليل ادلوصل العام منذ أتسيسها حىت عام 8642جرجيس، عبد اجلبار دمحم. ) -4
حزيران  83(.وادلؤرخة  يف 9459ة بغداد، عمادة كلية اآلداب، شعبة التسجيل، وثيقة ختريج ابلرقم )مجهورية العراق، جامع -5

8630. 
 أيلول. 8(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم )  -6
 دتوز. 81امعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. (، ج8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -82
 دتوز. 86(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -88
 دتوز. 05(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -80
 دتوز. 06(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202، أمحد قاسم ) اجلمعة -89
 دتوز. 92(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -81
 آب. 9عة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. (، جام8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -82
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 آب. 3(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية.8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -83
(، مطبعة 0(، السنة )9(. "أيها الصدق"، ادلستقبل، نشرة الثانوية الشرقية للبن ن، العدد )8625اجلمعة، امحد قاسم. ) -84

 ادلوصل(.اذلدف، )
، دار الكتب للطباعة والنشر، 8652جرجيس، عبد اجلبار دمحم ، دليل ادلوصل و  عبد احلميد، حازم، اجلمعة، امحد قاسم، و -85

 (.8652)جامعة ادلوصل، 
، دار الكتب 8652-8646اجلمعة، أمحد قاسم، وصفاوي، صفاء يونس،  وعبد القادر، خالد صاحل ، دليل جامعة ادلوصل  -86

 .02(، ص8652ر، )جامعة ادلوصل، للطباعة والنش
 9نيسان ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية.  05، مدير مدرسة  8612(، )معلم متقاعد 0202اجلمعة ، طو قاسم ) -02

 أيلول.
 . دار غيداء للنشر والتوزي ، )َعمان(.8(. مباحث يف اتريخ وتراث ادلوصل. ط0285احلمدوين، بالوي فتحي محودي. ) -08
، شغل مساعد رئيس جامعة ادلوصل للشؤون اإلدارية  8694(، )استاذ جامعي متقاعد0202د هللا )احلسو ، امحد عب  -00

 تشرين األول.  8سابقاً(. مقابلة شخصية. 
(.  مدارس ادلوصل وبعض من رواد التعليم فيها يف القرن العشرين، دار ابن األثري للطباعة 0286اخلياط، ابسل يونس ذنون. ) -09

 صل(.والنشر، )جامعة ادلو 
 380-688(.  ادلشاري  والنظم االروائية يف بالد آشور يف العصر اآلشوري احلديث )0285اخلياط، راكان فرج عازر. ) -01

 شرفية، )ادلوصل(. –. مطبعة نصيب ن 8ق.م(. ط
الساعة راديو الغد، برانمج فيحاء على اذلواء، مقابلة شخصية م  األستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة، أذيعت يوم السبت،  -02

 .0285تشرين الثاين  82( صباحاً، بتاريخ 6.:2)
 (.  اتريخ قرية نينوى، مراجعة وتقدًن: أمحد قاسم اجلمعة، مطبعة ُسا بغداد، )يلوا(.0284الربيعي، عماد غامن. ) -03
م، 8591-8403ه/8016-8896(. ادلوصل يف العهد العثماين )فًتة احلكم احمللي 8642رؤوف، عماد عبد السالم. ) -04

 بعة اآلداب، )النجف(.مط
 ( ألمحد قاسم اجلمعة، من أرشيف مدرسة ادلتوسطة ادلركزية يف ادلوصل.11(، صورة قيد ابلرقم )8سجل القيد العام رقم ) -05
( ألمحد قاسم اجلمعة، من أرشيف مدرسة متوسطة ىيت، يف قضاء 833(، صورة قيد ابلرقم )8سجل القيد العام رقم ) -06

 ىيت.
 ( ألمحد قاسم اجلمعة، من أرشيف مدرسة اإلعدادية ادلركزية يف ادلوصل.1338ة قيد ابلرقم )سجل القيد العام، صور  -92
 ( ألمحد قاسم اجلمعة، من أرشيف مدرسة اإلعدادية الشرقية يف ادلوصل.1902سجل القيد العام، صورة قيد ابلرقم ) -98
 ( .8احلضارية. جملموعة مؤلف ن. اجمللد) (. " اآلاثر الباقية " حبث ضمن كتاب: موسوعة ادلوصل8660سليمان ،عامر . ) -90
. دار ابن االثري للطباعة والنشر. )جامعة 8مناذج منتخبة، ط –(.  مدارس ادلوصل ومعلموىا 0288الطائي، ذنون. )  -99

 ادلوصل(.
 (.  التحفة الالمعة من مؤرخي اجلامعي. دار ابن األثري للطباعة والنشر. )جامعة ادلوصل(.0289الطائي، ذنون. ) -91
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 (، ايلول.80(. "أم الغيث". رللة موصليات. مركز دراسات ادلوصل. العدد )0222لعاين، مثري. )ا -92
فصل من اتريخ الًتبية والتعليم يف العراق  8621-8625(. "إعدادية ادلوصل للبن ن 0222العالف، إبراىيم خليل امحد. ) -93

 (. تشرين األول.8، العدد)ادلعاصر". رللة دراسة موصلية، مركز دراسات ادلوصل، السنة الرابعة
، دار ابن االثري للطباعة والنشر، )جامعة ادلوصل، 8مناذج منتخبة، ط –عيسى، علي صلم، مدارس ادلوصل ومعلموىا  -94

0288.) 
(. مقابلة 0225-0229، مدير عام دائرة الًتاث للفًتة من 8611(، )استاذ متقاعد 0208القصريي ، اعتماد يوسف )  -95

 شباط.  02شخصية. 
(. برانمج موعد م  األبداع، مقابلة شخصية م  األستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة. عرض 0288اة ادلوصلية الفضائية. )قن -96

 حزيران.  01يوم اجلمعة بتاريخ 
https://www.youtube.com/watch?v=AE51zvC3maE 

 .8642تاذ الدكتور حسن الباشا عقب مناقشة اطروحة الدكتوراه لألستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة. سلطوط بيد االس -12
مديرية معارف لواء ادلوصل، قسم االمتحاانت، شعبة الشهادات االبتدائية، بورد نتائج االمتحاانت العامة للدراسة االبتدائية   -18

 ( الدراسية .8620-8628لسنة )
وصل، قسم االمتحاانت العامة، شعبة الشهادات االعدادية، بورد نتائج االمتحاانت العامة للدراسة مديرية معارف لواء ادل -10

 (، الدور االول.8625-8624الفرع االديب، للسنة الدراسية ) –االعدادية 
عامة للدراسة مديرية معارف لواء ادلوصل، قسم االمتحاانت العامة، شعبة الشهادات االعدادية، بورد نتائج االمتحاانت ال -19

 (، الدور الثاين.8625-8624الفرع االديب، للسنة الدراسية ) –االعدادية 
 ، دار صفاء للنشر والتوزي ، )َعمان(.0(.  التنشاة االجتماعية للطفل، ط0289مهشري، عمر امحد. ) -11
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 ادللخص :
إىل تسليط الضوء علػ  ذػ ا ائحةحػل الػت ات حلػا الاػحط  الػويب  الاػاق  الاػااؽ  صلهػحد ا و ػ    ػد يهدؼ البحث      

تو ػػػ  البحػػػث اف ئحةحػػػل هػػػوس ب أ سذػػػح السػػػلبيل علػػػ  صديلػػػل ا و ػػػ  ت ايػػػع صلػػػحل  ا يػػػحة  ػػػواء اهح ػػػا ات  حعيػػػل أـ 
اديػػػد صػػ  ااتػػػااءات االتاذيػػل ا   ػػػ ة صػػ   بػػػ  ا  صػػحةيل أـ  يسػػيل  الديليػػػلد ه ػػح تبػػػح صػػ  نػػػاؿ البحػػث اف ذلػػحؾ ال

 ائهحت الامسيل  صلهح نليل األذصل ت صديلل ا و  .
 الكل حت ا ي حليل: تحةحلد هوس بد ا و  د اتااءات التاذيلد نليل ااذصل.

Abstract: 

       The research aims to shed light on this pandemic that has swept the 

world, the Arab world and Iraq, including Mosul. The research has found 

that the Corona pandemic has negative effects on the city of Mosul in all 

aspects of life, whether social, economic, psychological or religious. Many 

precautionary measures are taken by official authorities, including the 

Crisis Cell in the city of Mosul. 

Key words: Pandemic , Corona,  Mosul, precautionary measures, Crisis 

Cell. 

   -ادلقدمة:
(  الػت 09تحةحػل  ئةيػل نةػأة أيبلػي عليهػح تسػ يل ذػ    هو يػد9191 بدايػل 9109يواته الاحط صل  أ انػا  ػلل       

شػكلا دػػدب هبػأا  اته ػػه البهتػايل  طديػػدا نةػػأا للحيػحة صػػ  نػاؿ ا  هتػػحسذح السػػايع ت أستػحء الاػػحط  الػت أ ػػات بػػد سذح 
و ل  ت هح ل صيح   ا يحةد امح أة  إىل ااخػحا الاديػد صػ  ااتػااءات الو حةيػل للحػد صػ  عل  اجمل  احت  صلهح جم  الح ا 

ا  هتحسا  تقلي  عدة اا حئت  الو يحتد  ص  ا الػـو اف البػدابت األ ىل للػوئء تهػات ت الصػح ت  ػوؽ صديلػل   ذػحف 
ا  هتا اليأ س ت ئ كوؾ تقع عل  هنػا شػح   تقع ت شاؽ الصح األ  ط   ط أ ليم نوق لل أهوات البحايلد  ص  مث

 ػػااب   ػػط ديللػػدد  تا ػػ  ا يلػػحء الػػاةي. ت  يبوهيػػو...د إيػػاافد  ايػػع الػػد ؿ الدابيػػل  الاابيػػل علػػ  لػػد  ػػواء إىل اف   ػػ  
 احح ظػل  أنػا د  ةاب الازيز الاااؽ إا ا  هتا ذ ا الوئء ت ايع احملح ظحتد إا اف ا  هتحس ذ ا   الوئء ( هحف ص يح د بح
  كح ا احح ظل  يلو   صديلل ا و  (  سبل ا  هتحسا ضئيلل  يح حً لبقيل احح ظحت بلدب ا بيب الاااؽ(.

 سػػػم البحػػػث إىل  ا ػػػل احػػػح سد تلػػػح ؿ احملػػػوس األ ؿ تويبئػػػل عػػػ   ئء هػػػوس بد أصػػػح احملػػػوس ال ػػػح   قػػػد تلػػػح ؿ ااتػػػااءات      
ة س تحصال ا و ػ  ت صواتهػل تحةحػل   تلح ؿ احملوس لااا يل ع  يبايي ة س نليل األذصل ه حاالتاذيل الت ااخ طح ا كوصل ا

 هوس ب أصح احملوس ال حلث  قد  لط الضوء عل  أت أات تحةحل ا تتبل ئحةحل هوس ب عل  اجمل  ع ا و ل .
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 احملور األول: توطئة عن جائحة كوروان  
 تعريف فريوس كوروان:  -2

هوس ب :ذو عبحسة ع   أ س صس حدث ص   الل تديدة ص  اليأ  حت اللحتيل  تك   نةوسة اليأ س ت  أ س       
كلهح اف تسبب  ا ه يصيب ائهحذ ال ليس   الزهحـ صع عدـ صاا ل عاج هنحة  له  عبحسة ع  جم وعل ص  اليأ  حت  الت ُيم

 وع تديد ص   أ  حت هوس ب باد اف مت ال ااؼ عليه ه سبب  أصااضحً ص   الزهحـ  اال هحب ال ليس  ا حةد مت اه هتحؼ
للاػحصلح ت  09ا  هتحس الد األصااض. صلظ ل الصحل الاح يلد الدلي  ااسشحةي للو حيل ص  صاض  ػأ س هػوس ب  هو يػد 

 (. 9191تهتاي  األ ؿ أه وباد 09(د  صلظ ل الصحل الاح يلد7اجملحؿ ال وعوي ت اجمل  عد ص
 بة ابلفايروس:اإلصا-0

تبػدأ أعػػااض ا ػاض ئلظهػػوس باػػد  يػوصح إىل أسباػػل عهتػػا (يوصػح صػػ  ال اػاض لليػػأ س صصػػحوبل   ػ    ػػاحؿ  ضػػيي      
 ال لي.  ياا ي ذ ا األعااض عاصحت تظها عل  ا ايض  ه ح يل :

ا ػػػاض  ػػػد يصػػػيب  تابدأ تػػػحعد  ػػػياف األ ػػػ د ال هػػػحب ا لػػػيد  قػػػداف لح ػػػت الهتػػػم  الػػػ  ؽ. ص  ا ليػػػا اف ذػػػ ا  
األش حص األه   لحً  خبح ل ام  لديهم أصااض صزصلل عل   بي  ا  ػحؿ صػاض السػكاي  أصػااض القلػب  الاةػل أ  ضػا  
ائهػحذ ا لػػحع  األه ػا إ ػػحبل بدستػػل اهػ  صػػ  ا ػاض  ذػػ ا يكػػوف صهتػحاحً  ػػح  ػدث عػػ  اا ػػحبل  صػااض ائهػػحذ ال ليسػػ  

 (.9191تهتاي  األ ؿ أه وباد  09لصحل الاح يلد األنا  ص   األ يلو زا. صلظ ل ا
 طريقة انتشاره:-3

أصح ص  بليل ا  هتحسا  قد ي بح ص  ناؿ تهوس البيحبت ا ه لي. ص  الوضوح صاا ل صد   دسة عد   ذ ا اليأ س      
ح ياػػحةؿ   ػػ ل أ ػػداـد أ  ائديػػد علػػ  اا  قػػحؿ بػػح اللػػحس  تكػػوف يبايقػػل ا  هتػػحسا صػػ  نػػاؿ ا  حلةػػل اللصػػيقل الػػت تبلػػ  صػػ

 صتي ( ليث يل هتا ع  يبايي الاااا ال ليس  ص  ش ص إىل أنا أ لحء  احؿ ا صحب ئليأ س أ  الاةحس.
ا ضػػحعيحت : ي ضػػ  امػػح تقػػدـ اف صاظػػم أعػػااض هػػوس ب تكػػوف بػػح نيييػػل  صا دلػػل إا اف ذػػ ا ا ػػاض يسػػبب صضػػحعيحت  

ح ل هبحس الس  أ  ص  لديهم أصااض صزصلل   ص  ذ ا ا ضحعيحت عل   بي  ه أة  تص  عل  األه ا إىل لحلل الو حة  ن
 ا  حؿ الت تاا ي ا صحب ال هحب الاة حد   هت  عدة ص  أعضحء أتهزة ائسم.

 طريقة الوقاية : -4
ت لل قليػػ  علػػ  الػػانم صػػ  عػػدـ إ ػػحة لقػػحح صضػػحة يػػ ا ا ػػاض ت بدايػػل تهػػوسا  ا  هتػػحساد  يصػػ  ئاخػػحا باػػض ا ةػػوا     

 ا د ص  نةا اا حبل ا ا ا اض  هلػحؾ عػدة تو ػيحت أهػدت عليهػح هػ  صػ  صلظ ػل الصػحل الاح يػلد  صااهػز صكح حػل 
 األصااض  الو حيل  تبحع ال و يحت صلهح :
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أ داـ أ   6جتلب ا  حلةل اللصيقل  ض   صسح ل -9ااص لحع بهتك  هنحة  ع  لضوس الياحليحت  ال ج احت الكبأة.-0
-4(   يػل علػ  األ ػػ .91نسػ  اليػػدي  صػدة ت جػح ذ  -3صػت صػع أي شػ ص صػايض أ  لحصػػ  أعػااض صػاض هػوس ب. 9

 % ص  اا يلح.61أ  ا حؿ صةهااً يد ب   وي بلسبل 
 أ لحء الاة.  م ب دةيل اليم  األ   مبا قك أ  مبلدي  ا لحء الاةحس  ص  مث اخلص صله. -5
 جتلب  . عيلك  ا يك    ك. -6
  ب جتلب صهتحسه ك ت األيببحؽ  أهواب الهتاب  أنةيل اليااش  األة ات.  -7
  ظ  األ ة   الت تل . بك اة. -8
علػػد أ ػػحب ك ئ ػػاض جتلػػب ا ػػا ج  البقػػحء ت ا لػػزؿ  ا تػػ ذب للا ػػ  أ  ا دس ػػل أ  ائحصاػػلد  ضػػا عػػ  اص لحعػػك -9

 عحيل الصحيل.لزبستك لاصحه  الاحصل ئ   لحء يبلبك ا صوؿ عل  الا 
 ت لحلل أ حب ك ئ اض عليك جتلب ا   داـ   حة  اللق . -01
 (.9191تهتاي  األ ؿ أه وباد  09امحس ل ال بحعد اات  حع  ص  ناؿ البقحء ت ا لزؿ.  صلظ ل الصحل الاح يلد-00

 احملور الثاين /اإلجراءات االحرتازية اليت اختذهتا السلطات احلكومية 
لةحت ا كوصيػػػل ت صديلػػل ا و ػػػ  الاديػػػد صػػ  ااتػػػااءات الو حةيػػػل للحػػد صػػػ  ا  هتػػػحس الػػوئء  تقليػػػ  عػػػدة ااخػػ ت السػػػ    

 اا حئت  الو يحت بح أبلحء اجمل  ع ا و ل    ي ح يل  باضحً ص  تلك ااتااءات. 
 دور خلية األزمة يف ادلوصل: -2
ناؿ  يحصهح   داس  ااسات إا عقدت ات  حعػح  ضػوس لقد هحف  ليل األذصل ة سا هبأا ت صواتهل هوس ب ص     

عدةا ص  أعضحء جمل. اللواب ع  احملح ظػل  أ ػدست جم وعػل صػ  القػااسات جملحاػل  ػأ س هػوس ب صلهػح تهتػكي  ئلػل  يحبيػل 
د  ضػػا عػػ   سػػحعدة ااةاسة احملليػػل ت  يلػػو  ل لييػػ  ااتػػااءات  القػػااسات ا  القػػل ئل صػػدي  ظػػا ا  هتػػحس  ػػأ س هػػوس ب

/  يسحف أعل  ا  حػدث ئ ػم نليػل األذصػل اخصػيص 06إ هتحء صس هتي  للحجا نحسج ا د ة البلديل  ديلل ا و  د  ت 
صس هتييح ها ح يح ت احملح ظل اات اص يحذات عحليل  طيئ ه ح ت لحؿ تسجي  إ حئت  بيحيا س هوس ب صهتأا إىل أيباؽ 

لهت  ( الت أيبلق هح نليل األذصلد  صؤهدة لجا الاواة  الت   دن  إىل احملح ظل عػ  يبايػي ا   حسة الكت  يل  حواذح  ط ا
يوصح(د  اها احػح    يلػو   ػم ائبػوسي ت بيػحف تلقػا  شػبكل س  ةا  ااعاصيػل (د  سػ ل صلػه ا ػه  04ذ ا ا بحةسة   دة 

قػػاس س ػػع لظػػا ال جػػواؿ بهتػػك  تزةػػ  لكػػ  صػػ  شػػها  يسػػحفد ليػػث هػػحف صػػ  ا  08"تقػػاس يديػػد لظػػا ال جػػواؿ إىل يػػـو 
- 04صػػػػػ  الهتػػػػػها ا ػػػػػح "  نليػػػػػل األذصػػػػػلد  08األصح ػػػػػل الاحصػػػػػل جمللػػػػػ. الػػػػػوذساء  ػػػػػاست اال ػػػػػزاـ ئ ظػػػػػا الكحصػػػػػ  إىل يػػػػػـو 

06/4/9191.) 
 جػواؿ  أضحؼ احح    يلو "حن  صلزصوف ب ليي   ااسات نليل األذصل ا اهزيػل  سةػي. الػوذساء ا ح ػل ئ ػ  ااس لظػا ال       

صع بقحء هح ل ال الي حت السحبقل ب  ة "د ه ح أشحس إىل اف ا س هتييحت  الصيدليحت  احات ا واة الد اةيل  األ ااف ةان  
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األليػػحء تبقػػػ  صي ولػػل نػػػاؿ لظػػا ال جػػػواؿد صػػػ  نػػاؿ ئلػػػل ا اا بػػل ت احملح ظػػػلد  الػػػت هػػحف ذػػػد هح الا ػػ  علػػػ  صاا بػػػل 
س ػػػع يػػح  ا ػػ داؿ الوضػػع ا ػػػح   صػػ  نػػاؿ ذػػ ا اللجلػػػل  ػػي م احح ػػبل ا  اعبػػح  ااخػػػحا األ ػػاحس ت احملح ظػػل صلاػػح ألي 

ااتااءات القح و يل  قهم بهتك  صس  اد  ضا ع  الس حح  يصحؿ ا هتػ قحت الليةيػل لاذػح   هػ لك السػ حح ئ اهػل 
سػ حح لل ػزاسعح بلقػ  ا ح ػدات باػد انػ  ال جحسيل صع تسهي   قػ  ا ػواة اا هتػحةيل نػاؿ لظػا ال جػواؿ  أشػحس إىل " ال

اخوي  ئ اهل ص  القحة قحـ "صبيلح اف ا حات الةحسةل صس وح يح ئ اهل ةان  احملح ظل  الدنوؿ إىل صديلل ا و   ناؿ 
 (. 9191/ 94/3لظا ال جواؿ".   نليل األذصل 

ذصػػػل الااذلػػػل  الاصػػػيبل صػػ  نػػػاؿ ال  ييػػػ  علػػػ   صػػ  ائػػػديا ئلػػػ ها اف  ليػػل األذصػػػل ة س أ ح ػػػ  ت تػػػ  ذػػ ا األ      
ا وايبلح   يجل تو   أع حؿ الػباض صػلهم  قػد أ ػدست  ػااسات  صلهػح إيبػاؽ صبػحةسة اخيػيض أتػوس ا ولػدات الهتػهايل ت 
اة لح  د اف باضح ص  ضاحؼ الليوس ط يةبقوا ذ ا القااس عل  الانم ص  ذػ ا ا بػحةسة اللبيلػل صػ   بػ  نليػل األذصػل  ةاةػ

 ػػػحل  يلػػػو   ا سػػػؤ لح ت احملح ظػػػل بػػػ لوا  صػػػحس  تهػػػدذم ت إ ػػػحة أصػػػحه  بديلػػػل للحجػػػا  ا ػػػ قبحؿ ا ػػػحات ا هتػػػ به 
  حب هح بيأ س هوس ب  حةا إ لح  س اح ت الو ا ا ح  ئلبلػحبت ا  ػو اة للػح هحأل سػحـ الدانليػل ال حباػل ئحصاػل ا و ػ  

/ 06؛نليػػل األذصػػلد46دص9191سػكليل  جػػا الاواةػػ  القحةصػل إىل احملح ظػػل   السػباح يد ائواصػع البايػػدة عػ  األصػػحه  ال
 56/آااس اها صسؤ ؿ احل   لصحييل شييي  يوذ(  حةا" اف نليل األذصل ت  يلػو   ػاست  ضػع 94(.   ت  9191/ 4

ؽ ا و   باد اف هح وا بح احػوس ش صح ص  أذح  ا و   بيلهم  سحء  أيبيحؿ ت   ويل الادالل بلحليل الل ا ة تلوب شا 
 (.  94/3/9191البيهت اهل   يةاة الهتهيد  بهحف ليث صدن  احملح ظل الهتا   ت يبايي ا و   أسبي    ليل األذصل 

بحَّ ا سؤ ؿ إىل اف" القااس أ س خمح ؼ أذح   كحف  ايل الاداللد ص  اف يكو وا األش حص صهت به   حب هم بيأ س        
ا  ػػػػح إىل إتػػػػااء  حو ػػػػحت أ ليػػػػل يػػػػؤاء األشػػػػ حصد  بػػػػحَّ صوضػػػػحح إىل اف ةاةػػػػاة  ػػػػحل  يلػػػػو  أعللػػػػا أصػػػػ. هػػػػوس ب 

(لػحات ئحملح ظػلد بيل ػح 5(إ حئت تديدة بيأ س هوس ب ص  عحةلل ا صحب األ ؿ ليصػ  الاػدة إىل 4اا لحدتسجي   
 ػ ة صػ   بػ  ةاةػاة  ػػحل  يلػو  ت ا ػد صػ  تيهتػػ  أعلػ  صػديا  ػحل  يلػو  الػػده وس   ػاح الةػحة  (عػ  ااتػػااءات ا  

  أ س هوس ب ت احملح ظلد  ذ  هحآليت: 
 مت إعةحء الااج لل صحب  لحل ه ت دس   ايع تدا.-0
د أسباػل صػلهم 6مت لجا عحةلل ا صحب يـو األلد  عدةذم  -9 (  ان  منحاج صلهم  إس حيح لبدداة  تحءت   يج هم اليػـو

 صوتبل .
يػػاذتح ل ايػػأ بيػػا ا صػػحب  ائػػأاف  اليػػاع هػػحصا صػػ  نػػاؿ اال قػػحء ئئػػأاف  تبلػػيدهم ت لحلػػل  تػػوة أي أس ػػلا ص-3

 أعااض صااتال ا س هتي .
 مت ان  عيلحت ص  ا اصسح لل صحب ص  الاحصلح صاه.-4
  مت ا  اـ األة يل ا ح ل ئ اض  صع صس لزصحت الو حيل  مت اخصيصهح لل هتحت.-5
 قد ات  حع للجلل اا  جحبل السايال ت  سم الصحل الاحصل  مت ص  ناله توذيع ا هحـ ااشاا يل. مت ع-6
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 (. 94/3/9191 ته صديا  حل  يلو  ال زاـ بيوطم. نليل األذصل ب حسيخ  -7

 توجيهات خلية األزمة : -0  
خبصػػوص تةػػػوسات ا  هتػػحس  ػػػأ س   عقػػدت نليػػل األذصػػػل ات  حعػػح بان ػػل احػػػح    يلػػو   السػػيد  ػػػم ائبػػوسي (   

(  حعل ليث 94هوس ب  الت تض   إ داس مثح يل توتيهحت هحف ص  ض لهح نلي صلح   الدنوؿ إىل احملح ظل ناؿ صدة 
 حعل لدلي ايػع صلح ػ  الػدنوؿ إىل صديلػل ا و ػ د  صػ  مث تكلػ   يػحةة ع ليػحت  يلػو  94تضي   ااسات ا ليل دديد 
ع صيحسذ يببيػل عسػكايل ذػد هح  حػص الضػبحط  ا ااتػب القػحةصح صػ  نػأ احملح ظػلد  أصػات ت  ع ليحت لهتد  يلو  بوض

( يوصح  تكلي  تهحذ األص  الويبين ئل اح ف  ال لسػيي( صػع األتهػزة األنػا  05توتيههح بدلي ا قحذ   الكح يهحت  دة  
تػدي  ت اليلػحةؽ  األصػحه  السػيحليل ا وتػوةة ت ل حاي ت اع ا الوصحت  تد يي الوا دي  ص  احملح ظحت األنا   ا  وا

  -ا ديلل  تد يي صو يهم  أ بحب  توةذم ت ا ديللد   ي ح يل  ال وتيهحت ا ح ل خبليل األذصل:
تهتكي  نا ل ع ليحت ت ايع الولدات ااةاسيل ياأ هح سةػي. الولػدة ااةاسيػل علػ  اف يكػوف استبحيبهػح ئ ليػل ا اهزيػل -0

  ظل مبوتب األصا ااةاسي.ت احملح
عل  ا وايبلح ااُيػحف نف إتااءاتلػح طػدؼ إىل أتصػح  ػاص هم  عليػه يلػع هح ػل ال ج اػحت  ا لح ػبحت  جمػحل. الاػزاء  -9

  دديد لاه كم ت السياات الابيايل  ال سوؽ ص  األصحه  الاحصل  ا زةمحل  ا وات.
ل لحلل اش بحا ص  ات  اا ااع ت صاحئ هح ت ا ؤ سػحت الصػحيل لا ػح علػ  هنيب ئ وايبلح الكااـ ااباغ ع  أي -3

  اص كم 
عل  هح ل القحة ح عل  ة س الابحةة صااعحة الوضع ا ػح   تلييػ  القػااسات خبصػوص ال ج اػحت  ا ػ  داـ ة س الابػحةة  -4

 (.9191/ 8/3ذصل ب حسيخ ه لحبا توعيل لل وايبلح صع شاح نةوسة ا اض  نح ل ت ال ج احت   نليل األ
 اثنيا: دور جامعة ادلوصل : 

أهد سةي. تحصال ا و   أ.ة.  ص  ه حؿ الدي  األمحدي ت لقحء له صع  لحة ا و ليل اليضػحةيل "  حصػا ائحصاػل       
اليػحيا س  ناؿ  تة هوس ب ئلاهتاات ص  الياحليحت  اللهتحيبحت الت اخػدـ اجمل  ػع ت تػ  لظػا ال جػواؿ  ت تػ  ا  هتػحس

ليث شكلا نليل األذصل  اؽ ال ايػأ  ال ةهػأ ب اقػيم أبليػل احح ظػل  يلػو  صديايػل األلػواؿ ا د يػل  ائلسػيل  ائػواذات ت 
السػػحل  األُيػػ   األيسػػا  صديايػػل األصػػ  الػػويبين  عػػدة هبػػأ صػػ  األبليػػلد ه ػػح  حصػػا ائحصاػػل   حصػػل ة سات تدسيبيػػل تةويايػػل 

   ت جمحؿ ال ايأ ل دسيبهم عل  أ ض  السب  الال يل اتااء ذ ا الا ليل للحػد األة،د ه ػح هػحف للياؽ ال ةوعيل الت تا
لكػػػواةس تحصاػػػل ا و ػػػ    يلػػػو  الػػػد س األص ػػػ  ب ػػػو أ الكحػػػوؿ  الو ػػػحةط ا    يػػػل البيولوتيػػػل صػػػ  نػػػاؿ  يحصهػػػح ب قػػػد  

  ال ايأ  ال اقيم . اححضاات   د ات  توات إسشحةيل للسكحف ه ح هحف للهتبحب ة سذم ت
إىل تح ب الك أيبلقا الايحةة الةبيل اا  هتحسيل تقدـ ا دصحت الةبيل اجملح يل لل وايبلحد   يحـ ائحصاػل صػ  نػاؿ     

 أ حت طح ئ هتحسهل صع ة سات الصحل  صديايل الصحل ت تقد  اا  هتحسات  ض    اؽ صكح حل  حيا س هوس ب.
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أيضح ص  ناؿ الاديد ص  ا  ات ال ةوعيل  سحعدة ا وايبلح ليث  حـ يبلبل هليػل ال  ػايض   هحف لةلبل ائحصال ة سذم
ب صليع عدة صػ  األ لاػل الو حةيػل  نح ػل  اليػي. شػيلد(  الػ ي هػحف يكلػ  صبػحل  هبػأة مت تصػلياه صػ   بػ  ذػؤاء الةلبػل 

حصال عل  ةاةاة  ػحل  يلػو   الػ ي يسػ  دـ ت مببحل  بسيةلد ه لك عاضا ائحصال تهحذ  د  اس   ( ا وتوة ت ائ
تهت يص  حيا س هوس بد إىل تح ب الك  قد  حـ  سم ص  تدسيس  ائحصال ئ هتحسهل ت ا ؤياات الد ليل بهتك  ص وا   

لد لايباع عل  الدث ااتااءات ا    ة  احئل  أ س هوس ب مث  قلهح إىل ذصاةهم ت ائحصالد ص حؿ عل  الك  يحـ ا
تدسيس  هليل الصػيدلل  ذػو  ةه ػوس صيسػا( إا أ ػتح عاتػح ص ةػوسا ليػأ س هػوس ب  مت ااتصػحؿ يحصاػل ت هليػل الةػب ت 

 سةػػػي. تحصاػػػل ا و ػػػ  األ ػػػ حا  الػػوابت ا  حػػػدة الػػػت تبلػػػا ا وضػػػوعد  جتػػػاي اان بػػػحسات السػػايايل علػػػ  ذػػػ ا ا وضػػػوع.
 (. 5/4/9191 ليل اليضحةيل ب حسيخ الده وس  ص  األمحدي لقحءله صع  لحة ا و 

 احملور الثالث: أتثري جائحة كوروان على اجملتمع ادلوصلي:         
 األثر االقتصادي جلائحة كوروان -2

لكػػ   ػػ  ك  صػػ  احح ػػاة اليػػأ س  قػػد  اضػػا السػػلةحت ا كوصيػػل إتػػااءات عديػػدة ا ػػي ح ت الاػػااؽ  احح ظحتػػهد    
قييػػد لاهػػل ا ػػد يح عػػ  لظػػا ال جػػواؿد  إنػػاؽ احملػػحؿ ال جحسيػػلد  إيقػػحؼ صاظػػم األ هتػػةل  صلهػػح صديلػػل ا و ػػ   قػػد مت ت

اا  صحةيلد ليث اف الك أ ص  ا وايبلح  خبح ل الاحصلح نتوس يوصيل  قد  تد ا  اوبل ت ا صوؿ عل   وطم اليوص د 
 ػػاض لظػػا ال جػػواؿد   ػػلال  اف ذلػػحؾ  ذػػ ا الوضػػع اا سػػح  ا ةػػأ أة  إىل  قػػداف صصػػدس سذ هػػم بسػػبب إتػػااءات 

الاديد ص  األ ااة ال ي  دد وا ع  أ ضحعهم اا  صحةيل ص  ناؿ صح مت عاضه ع   شحشحت ال ليحذ ا و ل (د اف ذؤاء 
ا  ػػد ف الا ػػ  بسػػبب  ػػاض لظػػا ال جػػواؿ  ا اػػداـ لاهػػل ا ػػد يح إا هػػحف ذػػؤاء يا لػػوف ها ػػحؿ بسػػةحء ُيحس ػػوف لا ػػحً 

حس  حلب نهتب  ع حؿ جمحسي ( ليث إهنم تاهوا ع لهم أه ا ص  عهتاة إىل سمسل عهتػا يوصػح أ ػا  ػاض لظػا ص ادةة   
ال جوؿد  ي ح  اف لديهم عواة   انلبهم ا ايلوف الوليد ف يمد  عليهم ال زاصحت ت الي ب و أ صس لزصحت ا يحة لاواةلهم د 

القػػػل ئل كح ػػػ  اات  ػػػحع  صػػػ  نػػػاؿ صسػػػحعدة باػػػض احمل ػػػحتح أ   ذلػػػح  هتػػػأ إىل اف الك ػػػأص  ا ػػػحات اا سػػػح يل  ا  
دص (  مت ا صػػػوؿ علػػػ  9191إعيػػػحةهم صػػػ   ػػػداة إ ػػػحس بيػػػوطمد  ذػػػ ا  ػػػوسة صهتػػػا ل ت اجمل  ػػػع ا و ػػػل .  الػػػدئغد 

 ا الوصحت ص  ناؿ صح مت عاضه ص   ب  شحشحت تليحذ ا و ليل(.
 اثر اجلائحة على الواقع االجتماعي :  -0
تلاب األ اة ة سا أ ح يح  صه ح ت تازيز ال وعيل لد  األبلحء ص  ناؿ ناس القيم  امحس ل السلوهيحت الصحيل الت       

 ب اف تك سب صل  الصػداد لػت تصػب   قح ػل ُيحس ػهح األيبيػحؿ ت  ػلوهيحطم  تاػحصاطم اليوصيػلد    قػح ل لػك الظػا ؼ 
 الازيػز الاػػااؽ  صػديل لح ا بيبػل ا و ػ  ت صواتهػل  ػأ س هػوس ب ا سػ جد هو يػػد اا ػ  لحةيل الػت يايهتػهح الاػحط  صلهػح بلػدب

 ح ػػه ابػػد صػػ   يػػحـ األ ػػا ب وعيػػل أبلػػحةهم  ال أهيػػد علػػ  امحس ػػل الاػػحةات  السػػلوهيحت الصػػحيل السػػلي ل  صلهػػح نسػػ   19
احح لػػػل نػػػاس  قح ػػػل اللظح ػػػل ت  تاقػػػيم اليػػػدي  باػػػد اللاػػػب   بػػػ  تلػػػح ؿ  تبػػػحت الةاػػػحـ  علػػػد صاصسػػػل أي تسػػػم نايػػػب   
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ل صػب   ػلوهح  ، يو هم بديل الو حيل ص  األصااض ليث ياد أصاا صه ح  ضا سب ص  نػاؿ ة س األ ػاة ا  زايػد جتػحا أبلػحةهم
 منػط ليػػحة يػػوص  ل يػػحةي خم لػػ  األصػػااض مبػػح  ػػيهم  ػأ س هػػوس بد  ضػػا عػػ  اايبػػاع الػػد يي ت ا صػػوؿ علػػ  ا صػػحةس 

حيل  ا و و ل لل الوصحت ا  القل بيأ س هوس ب ص  ات  ا صوؿ عل  ا الوصل الصحيحل ت ا س قب   عػدـ ال  قيييل الص
اا صيحع  ساء الهتحةاحت  ا الوصحت ا دلويبل  الدأ  ػحيحل  الػت  ػد تزيػد صػ  لػحات القلػي  ايلػع. نػأ ا ػ س بػح أ ػااة 

حء ص  ناؿ ال ااؼ عل  أ كحسذم  صالوصػحطم ا لح ػبل لػوؿ ا ػاض   قػح اجمل  عد إىل تح ب الك ضا سة ائلوس صع األبل
ليئػػػػحطم الا ايػػػػل بديػػػػل تصػػػػحي  ا يػػػػحذيم الدػػػػأ  ػػػػحيحل  ا دلويبػػػػل لػػػػديهم صػػػػ  نػػػػاؿ اا  هتػػػػحس الوا ػػػػع لو ػػػػحة  ال وا ػػػػ  

 د األ اة...ة س توعوي احوسي  ت ال صدي لكوس ب (.9/6/9191اات  حع .  البيحف الصح  صل  
 العملية التعليمية وجائحة كوروان -3

لظ  ال اليم ت ا و ػ  بلصػيب هبػأ صػ  الاػبء  ا ػي ح األهػحةُييح صػ  أ ػحت ة ائحصاػل ئع بػحسذم الهتػا ل األه ػا    
ا ضبحيبح ت ةسا ل الوا ع  صاحئػل صػح  ػدث صػ  اتػ  اللهػوض بوا ػع اهػ  شػا ل ت اجمل  ػع  ذػم الةلبػل  الهتػبحب  اهػات 

ذلد   اي  ايد ت صقحيح ئ  دساؾ ع ليل ال الم  الدسا ػل  صوا ػلل الا ػ  األهػحةُي  اف  ا ػع تحةحػل هػوس ب ت البحل ل 
الاػػااؽ  صلهػػح صديلػػل ا و ػػ  هػػحف  ػػحةصح ئ يػػع صلػػحل  ا يػػحة  صلهػػح اللحليػػل ال الي يػػل  الػػك لاػػدـ  تػػوة هػػواةس  بػػااص  

األذصحتد  ضا ع  عدـ تو ا إ تاتيجيل ع   لل واج يمسػأ عجلػل الا ػ  أهحةُييل  تدسيبيل  ويل  س يلل اةاسة الةواسئ   
األهػحةُي  ت ائحصاػػحت الااا يػػل ت تػػ  الظػػاؼ الػػااذ   قػػد نةػػا تحصاػػل ا و ػػ  نةػػ  تحصاػػحت احملح ظػػحت الااا يػػل ت 

ةاء عػ  باػد بكػ  الةػػاؽ  إه ػحؿ السػلل الدسا ػيل عػ  يبايػػي صلصػحت ال الػيم االكػت    األال الي يػل  اا ػ  ااس ئلا ليػل
ا  ػػو اة عػػ  صلصػػحت الكت  يػػل خم ليػػل  الػػك نصػػا صػػ   بػػ  الػػوذاسة  تالي ػػحت نليػػل األذصػػل  يقػػحؼ الػػد اـ  تلييػػ  تالي ػػحت 
ا ظػػا الهتػػحص   القيػػحـ با ليػػحت ال اقػػػيم  ال ايػػأ لبلػػحبت ائحصاػػلد ليػػث اف ئحصاػػػل ا و ػػ   ا    لػػل بكواةسذػػح ا سػػػؤ لل 

%د  ا  لس  الكواةس ال الي يل  الةلبل نهنم هح وا  ػد أيػوا اص حػحبت 51كح ا أ ؿ ص  يببي  ااس الد اـ بلسبل ااةاسيل  
د 9191 ص  السلل  ا   ااج الل حة  اللهحةيل  قد ال زصوا ب و   الد اـ  ا ظاد بيد أف ا   ااس  ااسات ا ظا    ايدد 

ل  ضػػػاا تحصاػػػل ا و ػػػ  أصػػػحـ نيػػػحس أا  ذػػػو اال ػػػزاـ بقػػػااسات (. ة ف دديػػػد  ػػػق  ذصػػػين ا  هػػػحء األذصػػػ99—98ص 
ا ػػ  ااس ة اـ الةلبػػػل عػػ  صلصػػػحت ال الػػػيم االكػػت  د  صػػػ  ا الػػػـو اف نػػ ة األ ػػػحت ة ت ذػػػ ا ائح ػػب بسػػػيةل  ص واضػػػال 

  ندصل شبكل اا ت ا عل  ال دةيل ضاييل  صبا اة ت ايع احملح ظحت. 
ُي لوف  حةة ا س قب   كحف الا   صلصب ت هيييل ض حف ةُيوص هم  ال زاصهم بهتك  صلظم  أصح ع  شا ل الةلبل  هم    

ت الصيوؼ االكت  يل صػ  نػاؿ البحػث عػ   ػب  ل حييػزذم علػ  ا  حباػل علػ  الػانم صػ   ػاوبل الظػا ؼ ا حةيػل لػد  
إىل ااشػتاؾ اليػوص   ذػ ا  ػد ااتػه الباض صلهم  عدـ اص اههم شػبكحت ا ت يػا ةانػ  صلػحذيم امػح يضػةا الػباض صػلهم 

يهتػك  عبػػأ ا  صػػحةب علػػ  الةلبػػل احػػد ةي الػدن   ضػػا عػػ  عػػدـ تػػو ا ال يػػحس الكهائةػ  بهتػػك  تيػػد امػػح يهتػػك   صاضػػلل 
أصػػحصهم ت ص حباػػل احملحضػػاات ت أ  حطػػح احملػػدةة صػػ   بػػ  ال دسيسػػ  إىل تح ػػب الػػك هيييػػل إلػػزاصهم ئا  ظػػحـ اػػ ا الا ليػػل 
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ل  ال ةبيقيل ائديدة عليهمد  الا   عل  إ لحعهم ن ه اللظحـ ال ي ع  يبايقه  يك لوف عحصهم الدسا  د  بدأ ها ال الي ي
ص  األ حت ة  الةلبل ب لصيب بااص  ال اليم االكػت    الا ػ  صػ  نػاؿ البحػث عػ   ػب  ال احصػ  صاهػح  ب وا ػ  بيػلهم 

هتػػاعا تحصاػػل ا و ػ  بان ػػ هح  هواةسذػح ال دسيبيػػل ل لظػيم اللػػد ات  الػػوسش  اا ػل هيييػػل ال احصػ  صػػع ذػ ا اللظػػحـ ائديػدد  
د ص 9191 الد سات  ي ح خيص ال اليم االكت   ليهم ذ ا اللظحـ  ضبةه لساصل تةبيقه   ا ل ال احص  صاه   ايدد

98-99.) 
 هتػػحط ال دسيسػػيح ت تحصاػػل ا و ػػ   قػػد هػػحف أه ػػا  ضػػولح ت ذػػ ا ائح ػػب إا أدح  ػػاض لظػػا أصػػح  ي ػػح خيػػص      

ال جواؿ   كيلل ا يحة إىل ا  احةة  دساطم ال وا ليل ص  ناؿ لضوسذم ت األ هتةل  الياحليحت االكت  يل الت هحف ص  
ل كليل ا حةيل ل لك ا ؤيااتد ه ح أدلا ندصػل الصاب عليهم لضوسذح بسبب ضيي الو ا  ه اة اال زاصحت أ  استيحع ا

اا ت ػػا ة سا هبػػأا ت ا ػػ   حسا ا ػػ   حسا  ػػحيحح نػػاؿ ذػػ ا اليػػتة بوا ػػةل اايبػػاع علػػ  الك ػػأ صػػ  ا ك بػػحت  ا وا ػػع 
 البح يػػػػػل االكت  يػػػػػل  ضػػػػػا عػػػػػ  اجملػػػػػات الد ليػػػػػل  الػػػػػت عاضػػػػػا اح وبطػػػػػح   هتػػػػػحيبحطح عػػػػػ  شػػػػػبكحت اا ت يػػػػػا بصػػػػػوسة

 (. 66دص 9191؛ الابح  د99د ص 9191جمح يل..  ايدد
 دور ادلؤسسة الدينية يف مواجهة اجلائحة :-4

( نلػي صسػحتد  تواصػع صديلػل ا و ػ  أصػحـ  ح ػديهح صػ  ا صػلح 9191صػ  آااس 7-6 است نليل األذصل ت يػـو        
يحتػح علػ   ػاصل أذلهػح  الػت تػحءت باػد  ػحعحت لا بوع ال ح  ض   إتػااءات التاذيػل  لػع ا  هتػحس  ػأ س هػوس بد ل

صػػ  بيػػحف لػػاةي. نليػػل األذصػػل احػػح    يلػػو  أعلػػ   يػػه "يػػوعز ئلسػػ حح ئ   ػػحح ا سػػحتد  ائواصػػع ا حصػػل  ػػاة الػػتا ي . 
 (.د محلل ل اقيم الد ا سحتد ت صديلل ا و   9191 الزيديد 

 إ ةحسذم عل  صؤاف ائحصع أ  ا سجدد أصح أ لحء اا ةحس  صع  ناؿ شها سصضحف هحف ا و ليوف يا  د ف ت  حوسذم 
آااف ا دػػاب ليػػث ياػػاؼ اليػػاة ا و ػػل  بو ػػا اا ةػػحس صػػػ  نػػاؿ ال ليػػحذ أ  صػػح يةلػػي عليػػه صػػد ع اا ةػػحس  ائبػػػوسيد 

حصع (د  ضػػا عػػ  الػػك  قػػد ا ػػا اليػػحيا س لػػت ت صسػػألل ا هتػػوع لػػد  اليػػاة أ لػػحء أةاةػػه للصػػاة ت ائػػ09دص 9191
 الهتاوس ئلاالل الليسيل ةنوله ائحصع إىل تح ب الك ال ابد صحس ه الاديد ص  ا سل ح ت بيوطم ت الاهتا األ انػا صػ  
شػػػها سصضػػػحفد نيحب  ػػػاة الايػػػد  ااه يػػػحء  قػػػط با ػػػع ال كبػػػأات ا ح ػػػل ئلايػػػد ة ف السػػػ حح لاذػػػح  ئلػػػدنوؿ إىل 

القيػػحـ اػػ ا ا  حس ػػحت الديليػػل اضػػةااسا بسػػبب  ػػحيا س هػػوس ب نحبػػا تلػػك  ا سػػحتد  نأذػػحد ليػػث اع ػػحة ا سػػل وف علػػ 
 الةقوس الديليل ع  أذح  صديلل ا و  .

 دور منظمات اجملتمع ادلدين يف التكافل االجتماعي : -3  
الهتػػحسع  علػ  الػانم صػ  ا ػوؼ  اليػػزع الػ ي الد ػه  ػأ س هػػوس ب إا ا ػه مثػل  تػه أنػا ياتػػع يػ ا الكحس ػلد ياكسػه    

الااا    صله ا و ل  ع  محات تكح   جم  اػ  ل  ييػ  اآل س اا  صػحةيل عػ  الاػحةات ا  ضػاسةد  قػد شػاعا الاديػد 
ص  صلظ حت اجمل  ع ا د  للقيحـ بد سذح اا سح  ا هم ت صواتهػل تحةحػل هػوس ب  الػك صػ  نػاؿ صسػحف هم الياحلػل ت 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06ادات موصلية، العدد )مجلة در

 

 
(06) 

يػػد الاػػوف حنػػو الاواةػػ  ا و ػػليل احمل حتػػل  ا  اييػػل ت ال  ييػػ  عػػ  عػػحتقهم صػػ  أعبػػحء الػػ الم  ال كح ػػ  اات  ػػحع   صػػد 
تحةحػػل هػػػوس بد  صػػػ  ذػػػ ا ا سػػػحفحت ال ةوعيػػػل صبحةسة نلوذػػػح أاػػ (  ذػػػ  محلػػػل شػػػبحبيل صسػػػ قلل ل نح ػػػل  ة سذػػػح يك ػػػ  

هتػةل صلػ  بدايػل أذصػل هػوس ب بدايػل شػها  توةذح ت تقد  يػد الاػوف  ا ػأ  ديلػل ا و ػ  صػ  نػاؿ تقػد  الاديػد صػ  األ 
آااس  لا  أذم  اذم تلك اللهتحيبحتد توذيع اآلاؼ ص  السات الد اةيل يوصيح للاواة  ا و ليل ا  اييلد  ضا عػ  توذيػع 

(  تبػػػل يباػػػحـ تػػػحذزة للاا ػػػدي  ت صس هتػػػي  ابػػػ  األ ػػػأ  ا لسػػػحء  هػػػ لك للكػػػحةس الةػػػ   ع ػػػحؿ ا دصػػػلد  جتهيػػػز 911 
( هيلػػو صػػ  اللحػػـو لليقػػااء  ا  اييػػح  أ ػػححب 851 ت صس هتػػي  السػػاـ مبػػواة ن اةيػػلد   حصػػا ا  لػػل ب وذيػػع  الاػػحصلح

ا ي الدن  احملد ة  ةعم األساص   األي حـ ع  يبايي الدعم ا حةي ص  ناؿ اخصيص س اتب شهايل يم  ا هتػحسهل ت  ػ   
د ص 9191 محػػػػػات تلظيػػػػػ  أليػػػػػحء ا ديلػػػػػل  الػػػػػدئغد أبػػػػػواب الػػػػػاذؽ للهتػػػػػبحبد صػػػػػ  نػػػػػاؿ إ هتػػػػػحء صهتػػػػػحسيع  ػػػػػدأةد 

 ب(. 49دص 9191آ؛الدئغد 99
علػػػ  صس هتػػي  السػػػاـ   ػػي م تسػػػلي هح إىل  N95 ط تك ػػ  بػػػ لك بػػ  هػػػحف يػػح ة سا صه ػػػح ت توذيػػع صحةػػػل ه حصػػل      

ء  السػاـ  الهتػيحءد صس هتي  الهتيحء  ا  يحت (د   يحصهح ب سليم  ا وف أل  ه  يب  مت توذياه علػ  صس هتػي  ا لسػح
تهتػػػػػدي   عهتػػػػػاة (ع ػػػػػحؿ ندصػػػػػل ت صس هتػػػػػي  السػػػػػاـ  ػػػػػدة شػػػػػها صقحبػػػػػ  س اتػػػػػب شػػػػػهايل ذذيػػػػػدةد الا ػػػػػ  علػػػػػ  تصػػػػػليع 

(.  ئل اػػح ف صػػع  صو ػػ   ػػبي.( ل ز يػػد ا س هتػػييحتد  األصػػا ا 40د ص9191(.  السػػباح يدface ieid ا يػػحت 
هتحسهل   لل ال  ع ئلدـ أليبيػحؿ ال ا ػي يح ت صس هتػي  ابػ  ي و   علد ذ ا ا د  قد  حـ الهتبحب بد سذم ص  ناؿ ا 

األ أد  ص  تح ب أنا  قد هحف لهتبحب محلل  نلوذح أا  ( صسحفل إ سح يل بديل ال  يي  عػ  هحذػ  الاواةػ  ا و ػليل 
يػػل لل ديلػػل ا و ػػ  ا  اييػػل صػػع إيبػػاؽ ا كوصػػل الااا يػػل صلحػػل الةػػواسئ للاواةػػ  ا  اييػػلد  صػػع  ػػاض ااتػػااءات االتاذ 

  اضػهح لظػػا ال جػواؿد  قػػد  حصػا ذػػ ا ا  لػل ب لظػػيم هػػحةس صػلهم ل قػػد  ا سػحعدة ل لػػك الاواةػ   صسػػحعدطم ئل سػػجي  
ا ا ا لحل ا ي ح اف باض ال ي  يسكلوف ذ ا ا لحيبي ا  يد ف صلئ اا ػ  حسة  إس ػحيح ليػث ا ت ػو ا لػديهم أتهػزة 

 تح ب الك  قد  حفا ت  تصيأ الديوف (ع  الاواة  ا  اييػل  ا ي الػدن  احملػد ة  الػت لدي ل  ا لت ا ت يادإىل
(. ه ػح  40د ص 9191ت ةلب ص  أ ححب األ واؽ ال  يي  عػ  هحذػ  ا ػوايبلح ت تػ  ذػ ا ائحةحػل.  السػباح يد 

لظػاؼ الاصػيب  األذصػل اا  صػحةيل ت هحف  لظ ػل   زعػل( ة سا  اػحًا  أ ح ػيحً ت ال  ييػ  عػ  هحذػ  ا ػوايبلح ت ذػ ا ا
ت  تحةحػل هػوس ب ليػث بػدأت أ ػححب اليػد البيضػحء محلػل إ سػح يل تديػدة تسػ     ػلل ا ػأات (  الػت هح ػا تهتػ   
صػػواة ن اةيػػل صلهػػح السػػكا  الهتػػحي  الػػد يي  الػػاذ  صاجػػوف الةػػبخ  البقوليػػحتد  ضػػا عػػ  ا اق ػػحت  ا لظيػػحت الصػػحيل 

ة علػػ  الاواةػػ  ا و ػػليل ت أليػػحء صديلػػل ا و ػػ   صلهػػح :لػػ  الاحصػػ   تػػ  الاصػػحف  الكااصػػل  ااسييػػل  هح ػػا تػػوذع ذػػ ا ا ػػوا
  اةي لجا  ا لصوس  الأصوؾد بديل تقد  ا سحعدة  صد يد الاوف للاواة  ا  اييل  ال قلي  صػ  أعبػحء الوضػع اا  صػحةي 

ا سػػحفل   لػػل  تصػػيأ ةيو ػػك عليلػػح ( اػػدؼ صسػػحعدة أذػػح  عػػ  هحذػػ  ا ػػوايب د ه ػػح هح ػػا  لظ ػػل  زعػػل ة سا صه ػػح ت 
ا و   ص  ناؿ ة ع ةيوهنم علد أ ححب اححؿ ا واة الد اةيل  ا ضاا ات ت ذ ا الظاؼ ا ح  باد ال حاي ع  الاواة  

 (.91/3/9191يخ ا  اييل  تاةذحد الت تقع عليهح ةيوف نح ل ئلةاحـ  الهتااب  القيحـ ب سديدذح.  صلظ ل  زعل ب حس 
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 صػػ  تح ػػب أنػػا  قػػد هػػحف ذلػػحؾ تكػػحت  جم  اػػ  ليػػث  ػػحـ باضػػح صػػ  األيببػػحء  ال جػػحس  أ ػػححب احػػحؿ بيػػع ا ػػواة       
(ه حصػػل صػػ  5111الد اةيػػل  نػػأذم إىل تبػػين صبػػحةسات  سػػحعدة الاػػحةات ا  ضػػاسة.ه ح  ػػحـ ا اهػػز الةػػ  ال ةػػوع  بهتػػااء  

ا ػػوايبلح ت ا لػػحيبي الػػت يػػ م تايأذحد.  سػػحء  يلػػو  يصػػلا  ه حصػػحت يببيػػل  كح حػػل صا ػػ  الدػػزؿ  اللسػػي   توذياهػػح علػػ  
(د ه ػػح undpد بػػابص  األصػػم ا  حػػدة اامنػػحة  لػػوؿ الاحطدصلظ ػػل 9191/صػػحسس 98ا  هتػػحس  ػػأ س هػػوس ب ت الاػػااؽد 

  ي تصاي  للسيدة عا الا  حف صػدياة   حصا صلظ ل أبلحء ا دئء ل نح ل  ال ل يل   هتحء صا    يحيبل الك حصحت الةبيل
(  تضي   حةلل ه  صػح تل جػه ةانػ  ا ا ػ   قػـو ببياػه لكح ػل شػااة  اجمل  ػع بسػاا ال كليػل  قػطد  ضػا W Dا لظ ل  

عػػ   يحصلػػح ب ز يػػد ا ؤ سػػحت ا دصيػػل ت ا و ػػ  ئلك يػػحت الػػت د حتهػػح صػػ  الك حصػػحت  ت ػػحبع ئف عػػدة الاػػحصات  ػػد 
( ه حصل 5111حصل ح إىل أسباح عحصلل لسد لحتل السوؽد  إ  حج اه  عدة امك    ت ها  حةلل " ل    اابل  اذةبة ص  ع

 (.97/6/9191  الاااؽ صبحةسات جم  ايل ت ا و   ت صواتهل هوس ب ب حسيخ 
 كوروان والناحية الصحية:-5

س الةبيػػل هػػحف الوضػػع الصػػح  ص ػػأا للقلػػي  ااةاسة  ظػػاا لقلػػل ا س هتػػييحت  ا اػػداـ ا سػػ لزصحت الصػػحيل  ذجػػاة الكػػواة 
الصحيل تس ديث ص  ائ يع   ال   يحـ أذح  ا و ػ  "يبػحةس ف ببلػحء صس هتػي  عػزؿ  جتهيػزا"د  ضػا عػ   يػحـ ا احصػ  

اايت   ائ ايحت األذليل ب و أ الك حصحت  تةوع الهتبحب "ل صػليع أ لاػل   حيػل للكػحةس الصػح  ا  قػدـ " مت يويلػه بهتػك 
(. أصػػػح ئللسػػػبل لػػػد س ائػػػي  7دص9191صػػػ   بػػػ  أذػػػ  ا و ػػػ   ل يػػػحةي الػػػلقص مبػػػواة ا ةهػػػاات  الكحػػػوؿ.   الةاػػػحفد

األبػػيض  قػػد تزايػػد ايلػػع  ا ػػوؼ صػػ  ا  هتػػحس ذػػ ا ائحةحػػل أه ػػا  ػػأه ا بػػح صل سػػ  الكػػحةس الةػػ  ت الاػػحط  الاػػااؽ  صلهػػح 
ذػػم مب حبػػل نػػط الصػػد اا ؿ ا اصسػػح  ا  اػػحصلح صػػع ا صػػحبح صلػػ   ظػػل صديلػػل ا و ػػ د  أتيت ذػػ ا ا  ػػح ؼ صػػ  هػػوهنم 

د  لػػي ص صػػحعد صػػ  تيهتػػ   01/4/9191ااشػػ بحا  ػػحاطم الصػػحيل ا اضػػيل   ػػوا إىل شػػيحةهم أ    ػػحطم   لػػحة ائزيػػاةد
 هوس ب ت  يوؼ الكواةس الةبيل (. 

ل  اف  سػ ح صػ  صل سػبو ذػ ا الكػحةس الةػ   ػد أ ػيبوا اػ ا اصح الاحصلوف ت اجملػحؿ الصػح  صػ  أيببػحء  اماضػح  ػلا 
ائحةحػػل  وتػػد ا أ يسػػهم ت ا جػػا الصػػح   الاػػزؿ الةػػ   يػػح لوا للهتػػيحء  القسػػم األنػػا  ػػد تػػو  صػػ  أ س ذػػ ا اليػػأ س 
 ةع ػػػح  تهتػػػجياح لل اهػػػحت الصػػػحيلد  قػػػد أعلػػػ  احػػػح    يلػػػو  السػػػيد   ػػػم ائبػػػوسي( د اخصػػػيص  ةػػػع أساضػػػ   ػػػكليل 
لل اهحت الصحيل الت ع لا ت صواتهػل ذػ ا ائحةحػل ت  يلػح لػد سذم الكبػأ ت صواتهػل ذػ ا اليػحيا س ليػث هػحف يػ ا 
ا اهػػػػػحت ة سا ت ا ػػػػػػد صػػػػػػ  ا  هتػػػػػػحسا بػػػػػػح ا ػػػػػػوايبلحد  ضػػػػػػا عػػػػػ  شػػػػػػيحء ا صػػػػػػحبح  صدػػػػػػحةسطم ا جػػػػػػا الصػػػػػػح   نليػػػػػػل 

 صليل ت ا و  ( اخصيص  ةع أساض  لل اهحت الصحيل  األ 9191/د9/4األذصلد
 تػػ ها البحل ػػل  صهػػح  ػػايد محيػػد( اف ذلػػحؾ عواصػػ  تداا يػػل لحلػػا ة ف ا  هتػػااء ذػػ ا ائحةحػػل ت ا و ػػ   ذػػو صو ػػع 
ا ديلػػل ت   ػػط صاػػز ؿ  سػػبيحدإا ا يوتػػد صةػػحس  يهػػح  ضػػا عػػ    ػػوع ا ديلػػل علػػ  صليػػ  هنايػػل يقسػػم هنػػا ةتلػػل  سػػ ح 

ص  نػػاؿ   ػػحة  ال وا ػػ  اات  ػػحع  االكػػت    الػػ ي  ػػحعد صػػ  ا ػػد صػػ  تح ػػب أُيػػ   أنػػا يسػػ   ائح ػػب األيسػػاد  
 (. 53د ص9191ا  هتحس ذ ا الوئء ص  ناؿ توتيهحت األيببحء  تقد  اللصحة  ص  ص قي  ا ديلل  محيدد 
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 كوروان وآاثرها النفسية :-6
هتك  يوص  صس  ا  لحات الو يحت تااء الوئء  لا َّ ا  هتحس الوئء ت ا ديلل بهتك  هبأ  ذبةة عدة اا حئت ب       

 صػػح سا قػػػه صػػػ  ا  هتػػػحس ااشػػػحعحت  تضػػ يم ا قػػػحةيد ذػػػ ا آ س ا ػػػوؼ  الاعػػػب ت  ػػيوؼ أذػػػح  ا ديلػػػل خبح ػػػل ت تػػػ  
(.ليث هحف  وا ع ال وا   اات  حع  3د ص 9191األنبحس ا  دا لل ع  القلوات اليضحةيل   شبكحت اا ت يا. دمحمد 

الكبػػػأ ت  هتػػػا الك ػػػأ صػػػ  الدسا ػػػحت الػػػت ت الػػػي ئ اللػػػل الااذلػػػلد إا  ػػػد الك ػػػأ صػػػ  أ ػػػااة اجمل  ػػػع الػػػ ي  ي ػػػحباوف  األ ػػػا
 يلهتا ف ص  ناؿ تيحعلهم صع األنبحس ا  القػل اػ ا ائحةحػلد  الا ػ  تػحة بهتػك إىل اف يكو ػوا تػزءاً صػ  ذػ ا الا ػحة  

 صع عدـ إ سة ا وؼ  ايلع بح اللحسد  ذ ا ال حوؿ األص   ت اا   داـ تحء الت تباث الاالل  الة أ يلل بح ا وايبلح
ص اذصح صع ص ةلبحت الوضع الااذ  ال ي  اض عل  ائ يع ال كحت  ص  ات  جتػح ذ احمللػل  ػب صػ  ا يػتض اف ي كػحت  

  نػاؿ لػث أ ػااة اجمل  ػع علػ  ائ يع ص  ات  جتح ذذحد  ابػد صػ   ضػوح تيػحؤؿ هحتػب ا قػحؿ الػده وس علػ  الابيػدي صػ
ال يػػحؤؿ  حةًا:" ػػأ دـ لكػػم باضػػح صػػ  ال يػػحؤؿ نػػدا  ػػتص  الك حصػػحت الػػت  اتػػديهح  انيػػا صاصػػ   توذلػػحد نػػدا  لػػع 
القيػػػحذات الػػػت ا  قػػػدتلح لػػػااسة صػػػ  تصح حهم..  ػػػ دلي صوا ػػػع ا جػػػا الصػػػح  لابػػػدد نػػػدا  ػػػلبين  صػػػبح ت هحسيػػػل لايببػػػحء 

جاحف ص   واتلح األصليػلد نػدا  ػ ك  ائواصػع  تقػاع أتػااس الكلػحة.  ا احبػدد نػدا  ػياوة األيبيػحؿ  الال حء  األبةحؿ الهت
 داس ػػػهمد   ػػػيقاأ يػػػم ا الػػػم  أصػػػح بلػػػحء (...نػػػدا  ػػػيكوف  هػػػوس ب ( هحبو ػػػح  يػػػدن  ه ػػػب ال ػػػحسيخ  األةبد  صوضػػػوعح 

 (.30دص 9191؛ السباح يدد07دص9191لل ابأ.  الابيديدد
ص  تح ػب أنػا اف يػ ا ا وا ػع أ اذػح السػل  علػ   يسػيل اا سػحف صػ  نػاؿ صػح يػ م عاضػه لل و ػ  الػوئة    ل .      

اليوص  ع  عدة اا حئت  الو يحتد امّح أة  إىل تزايد لحات القلػي  الاعػب لػديهم صػ  الل ػحة  ا ةػأة ا تتبػل عػ  ذػ ا 
  إا أ ػه يلبدػ  أف تكػوف ئع ػداؿ  بهتػك  صاقػوؿد  اف ا يكػوف الوئءد  حا  هتاحس ئ ػوؼ  ا ػاص  الو حيػل أصػا يببياػ

صبػػحل   يػػه  الػػت صػػ  ا  كػػ  أف ي حػػوؿ إىل صػػاض  يسػػ   ا    ػػ  ئلهتػػاوس ئلقلػػي  ااه ئػػحب  ال ػػوتا الليسػػ   ذػػ ا يػػؤةي 
وصيلد  ص  تح ب أنا ئل ح  الو واس القهاي امح يسبب إىل ضا  ا لحعل الاحصل للجسم  ال أ أ  لبح عل   أ ليحته الي

 ػػأف مسػػحع اف تاػػاض اللػػحس إىل ه ػػأ صػػ  األنبػػحس  ا وضػػوعحت السػػلبيل عػػ  هػػ  صػػح خيػػص الػػوئءد  قػػد بػػدأ الػػباض ي ػػوذم 
نعااض ا اض ااته  الهتاوس ئاعيحءد  ضًا ع  القلي ال ي يل حام علػد تاػاض أي شػ ص ئأل ػاة ألي عػحسض صاضػ  

هوس ب( امح أة  إىل  وء ا حلل الليسيل لد  الك أ ص  اللحسد بذيك ع  تيكأذم الزاةػد    هو يهت ّص ن ه صصحب بػػػػػػػػػػ 
ت لحلػػػل إ ػػػحبل أي  ػػػاة ت الاحةلػػػل بكػػػوس ب  ا  ػػػح ؼ الػػػت تػػػاا ةذم ت تػػػ   قػػػص أصػػػحه  ا جػػػا الصػػػح    لػػػل أتهػػػزة 

 (.3د ص 9191األ هسجح   لل الاعحيل الةبيل صع ه اة اا حئت ا ا الوئء. دمحمد 
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 اخلامتة: 
امح تقدـ ي بح للح اف  ئء هوس ب تها ت صلةقل  ة لل احدةة مث ندا تحةحل عح يلد   اعحف صح ا  هتا ل بل  أ ح    

األسض  صلهح الاااؽد  صح أف   لا إىل ا و   لت ا  ليات ائهوة الصحيل  ااةاسيل لل ؤ سحت  الد اةا ا كوصيل ت 
 ا د ص  ا  هتحسا   د  حا ت األبـ  األ حبيع األ ىل نأ اف صاض بدا ي سل  بسبب عدـ ال زاـ  احح لل ل ةويي ا اض

الك أ ص  شااة  اجمل  ع ا و ل  ئل و يحت الصحيل  احملحايا الصحيل  احملحايا الصحيل أ  صح تزاؿ اا حئت ص زايدة 
الةبيل الاح يل ت القضحء  ا د ص  ا  هتحس ا اض ت ايع لت ه حبل ذ ا البحث أصلح باد تهوس الاديد ص  اللقحلحت 

 أحنحء الاحط  صلهح بلدب الازيز.
 قائمة ادلراجع العربية  : 
 (.  58(د ا ا تحةحل هوس ب عل  الاحةات  ال قحليد الاصضح يلد جملل صو ليحتدالادة  9191ائبوسيد  يح ل تح م : -0
 . 58 و ليل  أذصل هوس بد جملل صو ليحتد الادة (د الهت صيل ا9191محيدد صهح  ايد: -9
-19(د محلػػػػػػل نلوذػػػػػػح أاػػػػػػ   تهوةذػػػػػػح الصػػػػػػحيل ت صديلػػػػػػل ا و ػػػػػػ   ػػػػػػأ س هػػػػػػوس ب ا سػػػػػػ جد 9191الػػػػػػدئغد دمحم  ػػػػػػزاس:   -3

covid 58(دجملل صو ليحتد الادة.) 
 ػػػػع ا و ػػػػل د جملػػػػل صو ػػػػليحتد (دتوا ػػػػب صػػػػ  أت ػػػػأ  ػػػػحيا س هػػػػوس ب علػػػػ  ليػػػػحة اجمل 9191الػػػػدئغد ذػػػػد  ب ػػػػح يو ػػػػ :  -4

 (.  58الادة 
(د صديايل الهتبحب  الابضل ت احح ظػل  يلػو   تهػدذح اانػح    دصػل ا ػا ا و ػ  ت 9191السباح يدللحف عبد ا حلي عل : -5

 د. 58صواتهل  حيا س هوس بد جملل صو ليحتد الادة 
 (.58ع  ت صديلل ا و  د جملل صو ليحتد الادة (دأذصل هوس ب  ال كح   اات  ح9191السباح يدذلحء تح م:  -6
(د تهػػوة أهػحةُيي  تحصاػػل ا و ػػ  ت تلسػيي أع ػػحيم  إ ػػ  ااسي هح سنػم  ا عدهػػوس ب الصػػابد جملػػل 9191 ػايددذلد   ػػاي : -7

 (.9191( (د ا و   58صو ليحتد الادة 
 .0د ص الةحة د ا وفد تحةحل هوس ب  التاص اجمل  ا  ت ا و     وذته( -8
 (.9191(د  ا و  د 58الةاحفد ليث دمحم: بذلل هوس ب..   وة  يلو د جملل صو ليحتد الادةد -9

نػػػػاؿ  ػػػػتة تحةحػػػػل هػػػػوس ب  9191(د  هتػػػػحيبحت صاهػػػػز ةسا ػػػػحت ا و ػػػػ  االكت  يػػػػل  ػػػػلل9191الابح  دصيسػػػػوف ا ػػػػوف :  -01
covid19 9191(د ا و  د 58د جملل صو ليحتد الادة  .) 

 (.9191د  ا و  د58(د ا اد ئلبيا ئ صا يد جملل صو ليحتد الادة 9191يديد عل  امحد:  الاب -00
 اثنيا:ادلواقع االلكرتونية

د صلهتػػوس علػػ  ا و ػػع 19هو يػػد   2019(د صػػاض  ػػأ س هػػوس ب ا سػػ جد 9191تهتػػاي  األ ؿ أه ػػوباد09صلظ ػػل الصػػحل الاح يػػل 
 االكت   

 -2019/advice-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-
coronavir-a-public/q-for 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronavir
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronavir
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-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-
causes/syc-2047996. 

 (د صاض  أ س هوس ب هو يدد صلهتوس عل  ا و ع االكت   9191تهتاي  األ ؿد09؛ صلظ ل الصحل الاح يل (د 
19-covid-disease-/coronavirusdetail-a-room/q-https://www.who.int/ar/news 

 د صلهتوس عل  ا و ع االكت  19(د صاض هو يد 9191  صلظ ل الصحل الاح يل(   -9
-conditions/coronavirus/symptoms  -diseaseshttps://www.mayoclinic.org/ar/

20479963-causes/syc. 
 صلهتوس عل  ا و ع االكت  .  19صلظ ل الصحل الاح يلد صاض  أ س هوس ب هو يد 

2-https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19. 
-conditions/coronavirus/symptoms-https://www.mayoclinic.org/ar/diseases

20479963-causes/syc. 
صلهتوس  9191/صحسس 99 اذم أعااض اا حبل (د ب حسيخ  9191 صلظ ل الصحل الاح يل (د  الو حيل ص   أ س هوس ب ا س جد 

 عل  ا و ع االكت   
https://elwatan140.com/ - 

 (. صلهتوس عل  ا و ع االكت    09.  صاض  أ س هوس ب هو يد -3
https://www.unicef.org/iraq/ar/ 

 الكت   ( صلهتوس عل  صو ع ا  06/4/9191 نليل األذصل (  -4
detail.aspx?jimare=19440-https://www.radionawa.com/all 

 د(. 9191 يسحف 06 نليل األذصل ت  يلو (د -5
 صلهتوس  .06/4/9191تال  إيباؽ اا   حسة االكت  يل ا   صل مببحةسة ط الهت   ب حسيخ  

 .  detail.aspx?jimare=19440-https://www.radionawa.com/allاالكت  
 ( صلهتوس عل  ا و ع االكت  .9191 يسحف 04؛  نليل األذصل ( 

https://www.facebook.com/MPNMosul/videos/  
 (د صلهتوس عل  ا و ع االكت   94/3/9191 نليل األذصل (  -6

                         https://shafaq.com/ar/ 
 
صلهتوسعل  ا و ع  عل  ا و ع 94/3/9191 يلو ( ت دسيخ  جم  ع ت ذص  هوس ب  ااس نليل األذصل ي أ خمح ؼ  كحف-7

 االكت  
.https://baghdadtoday.news/news/112616  

 ( د صلهتوس عل  ا و ع االكت   8/3/9191  نليل األذصل(   – 8

https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.who.int/ar/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-%20%20%20%20conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-%20%20%20%20conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963
https://www.unicef.org/iraq/ar/
https://www.unicef.org/iraq/ar/
https://www.radionawa.com/all-detail.aspx?jimare=19440
https://www.radionawa.com/all-detail.aspx?jimare=19440
https://www.radionawa.com/all-detail.aspx?jimare=19440
https://www.facebook.com/MPNMosul/videos/
https://www.facebook.com/MPNMosul/videos/
https://shafaq.com/ar/%25
https://baghdadtoday.news/news/112616
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 https://baghdadtoday.news/news/112616  
. عل  9191آااس  6الزيديد أمحددد محلل ل اقيم الد ا سحتد ت صديلل ا و  د تصويا الو   السيند ت دسيخ  يلو   -9

 الاابط
https://www.kirkuknow.com/ar/news/62220  

(د صلهتوس ب حسيخ 9191ي احوسي  ت ال صدي لكوس بد  البيحف الصح  صل دعبد ا  يدد ع حةد األ اة...ة س توعو -01
 عل  ا و ع االكت  9191/صحسس /99

https://www.albayan.ae/health/features/2020-03-22-1.3809167 
 صلظ ل  زعل توا   توا   محل هح ال كح ليل ت ا و   عل  الاابط االكت   -00

http://www.iraqyoon.net/40374 
 عل  الاابط االكت   عل  اليي. بوؾ91/3/9191؛ نلوذح أا  "صلظ ل شبحبيل عاا يل يد يد الاوف ألذ  ا و   ب حسيخ 

raq/2017/03/03https://www.irfaasawtak.com/i 
(د صلهتوس عل  ا و ع 9191/صحسس 98 سحء  يلو  يصلا  ه حصحت يببيل  كح حل ا  هتحس  أ س هوس ب ت الاااؽد  -09

 االكت   
58074https://www.facebook.com/OCHAIraq/posts/29736214126/ د يلظا صهتا ع  لع

 - https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2020/05/21/featureالك حصحت ت ا و  
-trained-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/newly

masks.html-face-produce-ninewa-in-women 
صلهتوس عل  ا و ع االكت       9191 /97/6الاااؽ صبحةسات جم  ايل ت ا و   ت صواتهل هوس ب ت دسيخ  -03

https://www.dw.com/ar/ 
 (.صلهتوس عل  ا و ع االكت   9191 نليل األذصل   لي ص صحعد ص  تيهت  هوس ب ت  يوؼ الكواةس الةبيل  نليل األذصلد-04

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/4/11 
 ( صلهتوس عل  ا و ع االكت    .9/4/9191 نليل األذصل(    -05

 https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=94288؛  
https//alsabaah.iq/23924/ 

  يل صلهتوسة عل   يحل صاهز صقحلل الكت 9191أنسة.  05دمحمد ذلحء تح مد لحلل ايلع ص  هوس ب ت صديلل ا و  د -06
 ةسا حت ا و   عل  اليي. بوؾ( 

https://m.facebook.com/story.php/story_fbid=17625111289914&id=10610800243
04224 

 اثلثا: قنوات اليوتيوب
 لقحء سةي. تحصال ا و   األ  حا الده وس  ص  األمحدي صع  لحة ا و ليل اليضحةيل .--2

https://www.kirkuknow.com/ar/news/62220
https://www.kirkuknow.com/ar/news/62220
http://www.iraqyoon.net/40374
http://www.iraqyoon.net/40374
https://www.irfaasawtak.com/iraq/2017/03/03
https://www.irfaasawtak.com/iraq/2017/03/03
https://www.facebook.com/OCHAIraq/posts/2973621412658074/
https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2020/05/21/feature-
https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2020/05/21/feature-
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/newly-trained-women-in-ninewa-produce-face-masks.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/newly-trained-women-in-ninewa-produce-face-masks.html
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=94288
https://m.facebook.com/story.php/story_fbid=17625111289914&id=1061080024304224
https://m.facebook.com/story.php/story_fbid=17625111289914&id=1061080024304224


 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06ادات موصلية، العدد )مجلة در

 

 
(66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ىمجلةىدراداتىموصلوة
ىالندانوةتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاى،مجلةىدوروةىرلموةىمحكمة

ISSN. 1815-8854ى

 هـ2221 ربوعىالثاني  -0602(،ىتذرونىالثانيى06مجلةىدراداتىموصلوة،ىالعددى)

 

 
(57) 

 7/6/2222: اتريخ قبول النشر 2/2/2222اتريخ استالم البحث: 
 

ىالمدارسىاالبتدائوةىاالهلوةىفيىالموصلىالواقعىوالطموح
Private Primary schools in Mosul, reality 

and ambition 
ى

ىم.د.ىلقاءىخلولىادمارولىوحوىىالغزالي
ىمدوروةىتربوةىنونوىى/ىثانووةىالمعرفة

ىاروخىادالميتاالختصاصىالدقوق:ى
Dr. M. Liqaa Khalil Ismail Yahya Al-Ghazali 

Nineveh Education Directorate/Al-Maarifa High School 
Specialization: Islamic History 
ىم.د.ىرمرىداجدىمخلفىحدنىالدامرائي

ىجامعةىدامراءى/ىكلوةىالتربوة/ىقدمىالتاروخ
ىادالميتاروخىاالختصاصىالدقوق:ى

Dr. M. Omar Sajid Mikhlif Hassan al-Samarrai 
Samarra University / College of Education _Department of 

History  
Specialization: Islamic History 

 
ى
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 امللخص 
انتشررررررار اارررررريفااأل اة االررررررأ ا االنررررررأ اةاررررررالع ا  عرررررركل ابريرررررراا   ك ررررررأ لا رررررر    اة رررررر  ر    ررررررك  شرررررر     ررررررال       

اق رررركن اب رررركأل  اال ررررك نتالانررررأ بتارررر  اة رررر  ر ااتتااررررأ  اررررو اا رررر أ ابشرررر اا   تتا رررريفا  با ك ررررأ لة ررررال ك جرررريفا  صرررر  ا رررر   
اة ررررا  ررررخ  ل ابرررريفا  اكالرررريف  مرررريف   رررر   نرررراللت  ررررا  رررر  ا اا اا رررركن ا  ررررك  ا بتارررر  اارررريفااأل لابرررر  ا تررررك ر   رررريف كر 

 ص لف ررررررك  لدمالررررررتر اارررررريفااأل اة االررررررأ ابريكبالررررررأ لااتريرررررريفيع   رررررر     ررررررك  مرررررر ا  ررررررا اارررررريفاأل  ررررررخ ايال لاج ررررررا ل  رررررر  اارررررر 
 ةاف رررركب اا كنيررررا  ررررل اايفا ررررأ لالبالرررركل ا رررر ا اباا ررررأ لابرررر  ا اعمالمررررأ نيرررر ا  اصااجررررك    ررررالا   اررررو ابترياررررالا اع رررر    اررررك 

 ا تما تا فا  اايفااأل اة  كل  خ اة كفذع  بتميفمي اا ابتمك يف ق   اا  يف ابمكن   . 
 اة االأ . ،ابتكا خ ،اا    ،ابترياالا ،اايفااأل الكلمات املفتاحية :

Abstract: 

     In recent times, private schools have spread throughout all parts of Iraq, 

and advertisements for them have become very large, so that people's 

turnout for them as a result of these crowded ads on the sidewalks of streets 

has increased very much, especially for families with good income. With 

regard to the teacher's performance of his duty with all sincerity and 

dedication, private schools were distinguished by the direct connection 

between the school and the parents of the students, which in fact 

constituted a great embarrassment for government education, as these 

schools attracted qualified teachers by applying to retirement before the 

legal date. 

Key words: schools, education, Mosul, history, eligibility 

  املقدمة                            
فريررررريف اايفا رررررأ لاصررررريفع  رررررخ   رررررا  ابري ك رررررا اب ك ارررررأ ا ي ررررر  صا رررررأ ا ت ررررر  لفاررررر ا  ل مررررر  ا يفا رررررا ابا ال رررررا،  تريررررريف       

لة رررررال ك  ريررررريف اقرررررااا قررررركن ت ابتريارررررالا اة اررررر  لاةج ررررر  ابرررررذ   3004ظ ررررر ا ااررررريفااأل اة االرررررأ ابررررر  انتشرررررار  ريررررريف  ررررركا 
ا رررررر    ررررررخ اة رررررر ا ابرررررر  نيرررررر ا   ن ا ارررررر  اب رررررركأل ا فا ررررررذع ا  ررررررك  ا  ا    ا  يفا ررررررأ اة ررررررا بررررررذا رررررريف ابترياررررررالا اع رررررر

لاب رررررري   شررررر   ا  ررررر  اا  مالررررر  ابت رررررك ت ل  ررررركل اباكبررررر    ررررركل   ا الرررررك  ا رررررال ك    ررررر    رررررخ فتل ررررريف ا  اريررررركا  لابرياررررر ا 
ا ات  ررررررذ  اارررررريفااأل فريارررررر ا  لاا رررررركاار، بررررررذا ال رررررر   رررررريفي  ررررررخ ابش الررررررالكر اا  رررررراالأ اا اارررررريفااأل اة االررررررأ ة تمرررررركي 

 نررررررالا   ررررررخ اارررررريفااأل اع   الررررررأ   رررررر    ررررررخ ا رررررريف كر ابرررررر  ف رررررر    ررررررخ  ررررررك  ترررررر  ا ا اارررررريفااأل اع   الررررررأ ل رررررريفا فرررررر  ا 
ل اررررررو ابررررررا ا عررررررك فت الررررررت  ررررررا  يف رررررريف  ررررررخ اارررررريفااأل  ،اة  كنالرررررركر اة ك ررررررالأ ب ررررررال ابري االررررررأ ابترياال الررررررأ  شرررررر ا ك ابا الريرررررر 

 ات   ررررك   رررريفي  ررررخ فارررر  اارررريفااأل  ي ررررك اب صالرررريف اا  رررر  ااررررك  عررررك نا  ررررا ا اة االررررأ ا فارررر  ا ابري االررررأ ابترياال الررررأ اة
 ابتتا يف  ال ابا الري  ا ا يفاي اايفااأل اة االأ ا    ا ابرياا . 
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ف كلبرررررررر  ا اب مرررررررراع اةلا اايفا ررررررررأ ب ررررررررأ   ،ق ررررررررا اب  ررررررررف اا  ميف ررررررررأ ل رررررررر    مرررررررراار لاكدمررررررررأ لقك  ررررررررأ با الرررررررركيا     
 ررررررر    ررررررر ات نشرررررررهع ااررررررريفااأل ل ااصررررررر  فا ا رررررررك لجررررررركلر اب مررررررراع ابنكبنرررررررأ  ري ررررررر ات لا رررررررا صك  جررررررركلر اب مررررررراع ابنكنالرررررررأ 

ااررررريفااأل اة االرررررأ ا اا  ررررر  ا ابتررررركا خ اب شرررررهع لابتاررررر ا لف ررررر    اب مررررراع اباا ريرررررأ ابتريارررررالا اة اررررر  ا ابري ررررريف ابرين رررررك  
    اب مررررررراع لف ررررررر 2:69ررررررررر  2:43لاةنترررررريفاط ابو ارررررررك  لف رررررر    اب مررررررراع ا ك  ررررررأ ااررررررريفااأل اة االرررررررأ  ررررررل  رررررررك   

  2:74ررر  2:69اب كي أ اايفااأل اة االأ  ل  ك   
لاررررررتا اب  ررررررف   ررررررا   :302صرررررر   رررررركا   3005لجرررررركلر اب مرررررراع اب ررررررك ريأ  ري رررررر ات   رررررريفااأل اا  رررررر   ررررررخ  رررررركا       

 اة ت تكجكر اب  ل   ابال ك. 
 اواًل _ املدرسة لغة اصطالحاً 

 املدرسة ) لغة ( :  -أ 
رررررا      ررررركي  صررررر  انمررررركي  ارررررذر اايفا رررررأ  رررررخ اب ريررررر   ي   رررررأ، لي ااة ا ررررراا ل يةااة   ا أل   ، لابررررر  فريرررررل ي ا أل  اب تررررركط د  ايف اة ا

 ع ظا .
يفااألد اب ال  ابذ   ايفاأل  الا ابماآت، ل ذب   يفااأل ابال  ي) ا خ   ظ ا، 

 
 ( .708ا ،  ص 2:99اا

ااةأل )  يفا   ٌأد أبهنك   كت ياا أ لطا  ااريا أ، لمجري ك   يف 
 ( .2098اكا، ط.ر،  صلجكلر ف  الأ اا

لابررررررذ   مالرررررريف  ررررررا لقرررررر   Schole اجرررررر    رررررر  ب ررررررل اايفا ررررررأ اا اة رررررر  ابالرررررر     ب ـــــــــ املدرســــــة )أصــــــطالحًا(:
 ررررررا  فريرررررركا    يف رررررريفع  (.263،  ص3006اب رررررراا  ابررررررذ   م ررررررالا اب رررررركأل  رررررر       ررررررا  ل بتنمالرررررر  ابررررررذ خ )  االرررررر ا ، 

ت رررررال ا اصررررريف اجتا  رررررك  رررررخ يلت ابتررررره ال ا   الت رررررك ايفا رررررأ  ررررريفع    رررررك   ع  رررررأ اجت ك الرررررأ  ريمررررريفع، ةدي رررررخ  صررررريفا  اب
اب االررررررأ ، ل ا رررررر  أبهنررررررك نظرررررركا  ريمرررررريف  ررررررخ اب ررررررا   اارررررر ظا،   رررررريف  اا  مالرررررر  مجاررررررأ  ررررررخ اب ظررررررك   ا اطرررررركا اب ظرررررركا 

 اةجت ك   ابمك ا .
 ل ا رررررررر  أبهنررررررررك د ن رررررررر   رررررررر ظا ابريمك رررررررريف لابمررررررررالا لابتمكبالرررررررريف ، ل  رررررررركب ابت  ررررررررال لاب ررررررررا   ابرررررررر  فتان رررررررريف ا   الت ررررررررك لا

 ( .27،  ص3005ا ك أ  )ابش كط ، ا يف  ب جالت ك 
بمررررريف  ا ررررر  ا ررررر كط ااررررر  ى ابت ظال ررررر  اايفا رررررأ  ارررررو  هنرررررك نظررررركا اجت رررررك    ريمررررريف انرررررا  ت ررررر ت  رررررخ ن ررررر   رررررخ       

ابررررر ظا  كبريمك ررررريف لابمرررررالا لابتمكبالررررريف ابررررر  دمنررررر    ررررر  ر ابنمك رررررأ ا يف  ب جالرررررأ اك رررررأ  رررررك فمررررر ا   ظرررررك   ا اطررررركا نظررررركا 
 ت    . كا  ة ل   ا 

 ع  رررررأ اجت ك الرررررأ  رررررالا أ يررررريف  اا  ررررر كت   االرررررأ ابت ا ررررر   رررررل  لقررررريف  ا  رررررك  اي  كنررررريف   ن ررررر ت  ارررررو  هنرررررك د      
اة رررررررا  لابيفلبرررررررأ  ررررررريفة  ة ررررررريفاي اةجالررررررركن اكيف ررررررريفع ، ليع رررررررك ا اطررررررركا اعالررررررركع اةجت ك الرررررررأ  .  ررررررريف ك ل ررررررريف ا فريا ررررررر  

 دمناررررر  ا  هنرررررك صامرررررأ ف ا ررررر   رررررل اة ررررراع لابيفلبرررررأ، ابررررر  اب كصرررررف   اي  كنررررريف   ن ررررر ت  انرررررا صررررريفي ا يالرررررأ اايفا رررررأ ابررررر 
 ( .2:5،  ص 0::2فم ا   ظال أ ابت شئأ اةجت ك الأ با شل اكيف يف إلعكقا   ت    ال ك  رييف  )  ك اع ، 
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لجيررررريف اب كصرررررف اا ررررر  فا ررررر   ات اايفا رررررأ  ررررر د  ا اعمالمرررررأ لاب اقررررر  ااريرررررو ابرررررذ  ديرررررا  الرررررا ابا ررررر   رررررخ صالررررركع اا رررررتن      
مأ اا اعالرررركع اةجت ك الرررررأ اعمالمررررأ، برررررذا   ررررك جيرررر  ات فماررررر  اارررريفااأل ات ف ررررر ت عرررراي   ك ررررأ بارررررترياا   ررررك   ررررر  هنك، اب ررررال

 (.2:5لة  يف  خ انا فت  ن اا عت ريكر صالأ بارت الأ أبل    ريكنال ك  ) اااليفا ن  ا،  ص 
 ررررركت ابرررررذ  جيررررريف  الرررررا اب ررررركأل  رررررك ل ا  رررررك جررررر ت   بررررر   مررررريف فريا  رررررك  لا الرررررك    م بررررراد   جيررررر  ات ف ررررر ت اايفا رررررأ اا      

 ا  رررررر ت  الررررررا ، لاا رررررركت ابررررررذ    ررررررك يف ا ا فارررررر  ا ابمرررررريفاار لاة ررررررترييفايار ابرررررر   ا  رررررر ت ا فا  ا ررررررك  )ابا  رررررر  ، 
 (29،  ص3004
لقرررريف  ررررا  اب كصررررف   الرررر ا    رررريف اعرررر   ات اايفا ررررأ  رررر   ااع  ررررأ ابرت   ررررأ ابرررر   مالرررريف ك ا  رررركل ا ت رررر  طا ررررك        

بررررر  ف رررررت ال  ال رررررك  مررررر  ا لفشررررر ذ  ا ررررركيا ، ليرررررذط  رررررك  رررررا  الكيا لاا ق رررررا  ) الررررريفا ن  ررررررا، باريارررررا لااريا رررررأ ، ا
 (.27 ص

لدي رررررررخ ابمررررررر ن  ت  اايفا رررررررأ  ررررررر   ع  رررررررأ فرياال الرررررررأ  رررررررترياا  رررررررك ابت  الرررررررذ ابررررررريفالأل  برياررررررر ا اا تا رررررررأ لف ررررررر ت        
ف ررررر و  بيفاا رررررأ اةلبالرررررأ اةج كا رررررأ ا  ابيفاا رررررأ  رررررك  ررررريفع  ااصررررر  ل ررررر  اة تيفا الرررررأ لاات  ررررراأ  ل اة يفاي رررررأ ل ابنكن  رررررأ 

 (  Boudon, 2005,p74 نال  خ ابيفلن ، لف م ا اايفااأل اا  يفااأل ص   الأ ل يفااأل اك أ   ) 
اايفا ررررررأ د  مالرررررريف  ررررررك   رررررركل  ل  ع  ررررررأ فا   ررررررأ نرررررريفيع ،  كايفا ررررررأ  لاارررررر  ى  الرررررراا كت  ري الرررررركت اا رررررر  ت ن  ررررررا ا 

 ابريا ا اةجت ك الأ.
 ومراحل تطورها: اثنياً : نشأة املدرسة

فارررررر ار ب ظررررررأ اايفا ررررررأ ا رررررر    اا رررررركت ابررررررذ   ررررررتا  الررررررا ابترياررررررالا ، بالرررررريفن ب ررررررل اايفا ررررررأ فريررررررل فارررررر  ااع  ررررررأ      
اةجت ك الرررررررأ ابررررررر  ف  ررررررر  ابال رررررررك    رررررررأ ابرت الرررررررأ اع رررررررالأ لاب  ا رررررررأ لاةا قالرررررررأ ب ط ررررررركن لااررررررراا مل ا نيررررررر    ارررررررك   

ت يف رررريف  مرررريف   ررررا اةنتمرررركن ابررررذ   ا ررررا اب ريرررر  ابرت   ررررأ  ررررخ    ررررأ  تاا رررركر اا رررركت لابت رررركت ، لظ ررررا    رررر ا اايفا ررررأ  ب
، 2009فت اررررررررررررر   ررررررررررررررك اة رررررررررررررراع اا    ررررررررررررررأ     الررررررررررررررأ ا اااصارررررررررررررأ ا الاال الررررررررررررررأ با ت رررررررررررررريف اةطرررررررررررررر    اررررررررررررررو   قرررررررررررررر )

Tarbia.Net .) 
 رررررريف ابريرررررر يع بارررررررتا  اب  ررررررا  صرررررر ن ابرت الررررررأ  الرررررر أ  ك ررررررأ ، انررررررا  ريررررررك  اايفا ررررررأ    رررررر  ك ف ظال ررررررك  اجت ك الررررررك  ا      
 ت قررررر  لجررررر ي ا ت ررررر  لا رررررت ااا   ارررررو نمررررر  فاا رررررا  –عرررررك ظ رررررا  الررررر اع لا ررررر أ   رررررا ا ابتريا  ررررركر اب رررررك مأ  –ت ررررر  ع

 اةجت ك   لابنمكا  ل اجالكبا ل األ قال ا ل ريك ال  لأت اليف ك  او ا ااي .
كع رررررركاع لدي رررررخ اةنيررررركاع اا الن  يفا رررررأ نشرررررهر ا ا ت ريررررركر اب شرررررا أ  كنررررر   ررررر  ظ ررررر ا اع ررررركاار ابميفديرررررأ       

ابالررررررال الأ لا  يف ررررررأ لاب ا  نالررررررأ لاب رررررر  ا أ، لا ررررررريا ابمرررررراال انشرررررركل  لن اارررررريفااأل ابرررررر  ظ ررررررار  ا ابريررررررك ، ا  انشررررررهل ك ا  
 نررررررال  ررررررخ  رررررريفهنا  نرررررر د   رررررر  ل  بال  رررررر بالة ل ررررررك ة ، لا ي ررررررار  رررررريفااأل  ريررررررا  نرررررر   يفا ررررررأ اة رررررر  يفا أ ل  ررررررذا  

   رررركا ، ل رررريفااأل ابشررررا  لاب رررراط، ل ررررخ   فارررر ار  ررررذ   كنرررر  اارررريفااأل ا  يفا ررررأ ابريالرررر ا اب فال الررررأ لابال  نالررررأ  شرررر 
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، 7::2ااررررررريفااأل ا ك رررررررأ  ريررررررريف ظ ررررررر ا اةينت ل ررررررركار فت ررررررر  بااك  رررررررأ ال بررررررريف خ  ريرررررررل ال بريمالررررررريفع )ا ررررررراا الا   رررررررا، 
 (.89-88 ص
 – ملسو هيلع هللا ىلص –اا رررررررا  ت    رررررررذ  يفا رررررررأ اة ررررررر ا انشررررررركل  رررررررك  ريرررررررا   ك ا ررررررر  ااررررررريفااأل  ررررررر أ  با ررررررر ن اب رررررررامي  لا رررررررتا    

ل نشرررررررررهر  يف ررررررررريف    رررررررررك ا  ررررررررر   رررررررررخ اب الررررررررراع لاب   رررررررررأ ل ررررررررر ي ابشررررررررركا لاب  ررررررررراكب لابمررررررررراللات لقاط رررررررررأ ) اب ررررررررراليف ، 
 ( .27ل ص3008

ا ، لا ت ررررررر  ابيفلبرررررررأ 80:لة دي   رررررررك ا  ررررررركن يلا اكرررررررك   اة  رررررررا ابرررررررذ  انشررررررر  ا   ررررررريف ابيفلبرررررررأ اب كط الرررررررأ  ررررررركا     
ا رررريفاي اجرررركن ابيفلبررررأ ، ل كنرررر   ررررذ  اارررريفااأل  رررر  ك ا اة   ررررأ انشرررركل  رررريفااأل اك ررررأ   ظرررركا ااارررر  ابرررر  ا ررررتر  اررررو 

 نشرررررركل جك ريرررررركر  ا الررررررأ ا ررررررر  الأ  ال ررررررك  ريرررررريف ،  ككك ريرررررررأ اا ت الررررررا أ ، ابرررررر  فتا ررررررذ  ارررررررو  رررررريف ك اب نررررررال  رررررررخ اةي ل 
 لابريا كل .

،  لقتالرررررار ااررررريفااأل ا الا   مررررريف  ارررررو اة رررررانل ل كنررررر   اف ارررررأ  ب  ال رررررأ، لاب مررررراال برررررالة  رررررا اعررررر  ا ابتريارررررالا     
 اررررا  تم رررر  اجرررركن اب  ال ررررأ ابت ررررال لابتانيف رررريف ، ل رررر   ررررخ   رررركي   ررررا  ريرررريفا ال    ررررو ، ل رررر  ظ رررر ا ابنرررر اع ابالرررر ك الأ اا 
ا مسررررررك  ، لفاارررررر  اب  رررررر  اع رررررركا   نيع ا اباارررررر   اررررررو ابترياررررررالا  ، لا ررررررتاك  ا  رررررركل ابا مررررررأ اب  صالررررررأ لابري كبالررررررأ ) 

ن با الررررركع اع ررررا أ، بررررذا اف رررر  نظررررركا ابترياررررالا  رررر  اب ررررريفانر اةلا ط مررررأ اب  بالترررركان ( اةبت ررررك   اررررريفااأل  ررررريالك  ب نتمررررك
 بامات ابريشا خ .

 اثلثاً : املدارس االهلية يف املوصل عرب التاريخ النشأة والتطور 
انشرررررهر ااررررريفااأل اة االرررررأ اةج  الرررررأ ا ابريررررراا  ، لأت  ررررر    جررررر   اة تالرررررك ار اةج  الرررررأ   ابررررر  صالرررررا   اال رررررك     

بيفلبرررررأ ابرين كنالرررررأ   جررررر   ررررراا ل   ررررريفايك اب رررررااكر ابرين كنالرررررأ ا ابظرررررال  لاا ك ررررر كر نيررررر  ابررررر  ابررررريفلن االا الرررررأ ا ا
( ابرررررر   رررررريف ا ك اةجكنرررررر   ن  رررررر ا ، ل ررررررا   ررررررعلب ت 253، ص2:70مسالرررررر  أب ررررررا    ررررررك الت  ة ررررررال ت  )اعالررررررا  ، 

(  يااار 2:68-2:56 رررررررخ دم  ا رررررررك ، لقررررررريف ابت ررررررر  ل ااع ااريررررررركا  ا  ررررررر  ار  رررررررك  ريررررررريف اعررررررراط ابريكاالرررررررأ ابنكنالرررررررأ ) 
فارررر  اارررريفااأل  تريالررررل ااريا ررررل ، ل اررررو ا رررركأل  برررر  قرررركا  ريررررا ابال رررر ي ا  يف رررريف  ررررخ اارررريفت ابريااقالررررأ  نشرررركل اارررريفااأل 
ابال  ي رررررررأ ،  رررررررتا أت رررررررالة  ررررررريفااأل اةبالررررررركنة اة تيفا الرررررررأ لاات  ررررررراأ با  رررررررل ا   ررررررريفاي ابررررررر  ا  رررررررت ك مجريالرررررررأ  اة ررررررركي 

( ل يفا رررررررررأ اةبالررررررررركنة ا اعارررررررررأ ، لقك ررررررررر  اك ريالرررررررررأ 38،  ص2:95ا )ابررررررررروا ، 2957اة ررررررررراا الا  اب ان رررررررررالأ  ررررررررر أ 
ا . ل رررررر   اايفا ررررررأ ا رررررريفاي  ررررررخ ابت  الررررررذ ابال رررررر ي ا ك ررررررك  2:08ن  رررررر ك  ته ال رررررر ك ل يااع نيررررررعلهنك ل  ا تتكص ررررررك  رررررر ا

ل يفا رررررأ بررررر اا ا ررررر ا   2943،   ررررر    رررررخ  ررررريفي قاالررررر   رررررخ اباا رررررأ ل يفا رررررأ  ررررريفاا  فا ررررر ي لفررررر ااع ا   ررررريفاي  ررررر أ 
، ل يفا رررررررأ  2:03،   ررررررر    رررررررخ  يفا رررررررأ ا مرررررررأ ن اا الررررررر  اة تيفا الرررررررأ با  ررررررركر  ررررررر أ 29:4 ررررررراأ  ررررررر أ اة تيفا الرررررررأ لاات  

،  2:20، ل رررررررا   يفا رررررررأ اةبالررررررركنة ا ابري ررررررركاع  :2:0ااصالررررررر  ب ررررررر ت اة تيفا الرررررررأ با  رررررررل ا  رررررررت ك مجريالرررررررأ ابتريررررررركلت 
 ( ، ل ررررررررر  فاررررررررر  ااررررررررريفااأل  :3-39،  ص 2:70)اعالرررررررررا  ، 2:24ل رررررررررا   يفا رررررررررأ اةبالررررررررركنة ا اررررررررركنمل  ررررررررر أ 

 .2:25ا تتكص ك ا ابري يف ابرين ك  ااتهاا ص  اعاط ابريكاالأ اةلا 
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 رابعاً: التعليم االهلي يف العهد العثماين واالنتداب الربيطاين 
( ا  فشررررررررانال   اررررررررو ا تتررررررررك  اارررررررريفااأل اة االررررررررأ 2:30-2:25    ررررررررخ  رررررررر  ار اةصررررررررت ن ابو اررررررررك  باريرررررررراا  )     

كر اب ط الررررررررأ ااريكي ررررررررأ ب صررررررررت ن ا  ريررررررررا اا رررررررركط ،    اب الرررررررر  اايفا ررررررررأ لة ررررررررال ك ابرررررررر  انشرررررررره ك ا رررررررر كط اةلك رررررررر
( لا تت ررررررررر   ررررررررريفيا   رررررررررخ ااررررررررريفااأل  222 -220،  ص3006 ،ابنكن  رررررررررأ اة يفاي رررررررررأ ااا الرررررررررأ ا اا  ررررررررر  ) اب ك ا ررررررررركت

 ،اة االررررررررأ ا اارررررررريفت ابريااقالررررررررأ اا تا ررررررررأ    ررررررررك  يفا ررررررررأ ابت رررررررر  ا ا   رررررررريفاي لاايفا ررررررررأ اع ررررررررال الأ لا كبالررررررررأ ا  ررررررررا  ل
لا تت رررر  اايفا ررررأ اة االررررأ اة رررر  الأ ا اا  رررر  ابرررر  جررررا  فمرررريفمي اا ررررك يفار  ررررك  ررررخ اةلقررررك  لجررررا  ف الررررال امس ررررك 

لا رررررررت ار فاررررررر  اايفا رررررررأ بامالررررررركا   ظك   رررررررك ابترياال الرررررررأ ا اب ررررررر  ار اب صمرررررررأ )  2:37اا اايفا رررررررأ اب الالررررررراالأ  ررررررر أ 
ابررررررذ خ   ،كل   اررررررو   رررررركياع ا ررررررك  اا  رررررر ( ل رررررركت أت ررررررالة اايفا ررررررأ اة رررررر  الأ قرررررريف جرررررركل   رررررر 5:4 ص ،2:72يال ررررررش،

بررررررذا لجررررريفلا  ررررررالاع أت رررررالة  يفا ررررررأ ا ررررر  الأ فرررررريفاأل  ، كنررررر  ق رررررك ت ا فمرررررر ا  ارررررو ا رررررركأل ابرياررررر ا ابشررررررا الأ لابيف  الرررررأ
 ال ررررررك ابريارررررر ا اا تا ررررررأ، ل ب ريرررررر    أت ررررررالة  يفا ررررررأ ا رررررر  الأ  رررررركت   قري ررررررك ا اكررررررك   اب رررررر ا   ا  رررررر  ل رررررركت ابتررررررو  

 ( 367،  ص3000      خ فو  اايفا ل  ال ك  بتيفا ة عك   ) ا   ،  ،ةنشك  ك  خ اا  االل مجالريك  
  رررررررركت ك الرررررررر  فارررررررر  اارررررررريفااأل ابرررررررريفلا ابرررررررر طل اب رررررررركا  لة ررررررررال ك  يفا ررررررررأ ابت رررررررر  ا اة االررررررررأ ل يفا ررررررررتك اب انررررررررك       

اا  ل كنرررررررر  اارررررررريفااأل اة االررررررررأ ا   رررررررر ا ابريرررررررر ،  ا تت رررررررر   يفا ررررررررأ ياا اة رررررررر   اة االررررررررأ ،لاة رررررررر  الأ ا اا  رررررررر 
 (  42 ص ،:2:4 ،  ريأ  يفااأل  مط ) ل ااع ااريكا 

ل ارررررررو ابرررررررا ا  رررررررخ لجررررررر ي فاررررررر  ااررررررريفااأل لا ك رررررررأ  ا رررررررا ل  ررررررركت اا جكن  رررررررك  ررررررريفي  رررررررخ ااررررررريفااأل لة رررررررال ك      
ل يفا ررررأ بريرررر ت ابالرررر ك اة االررررأ  ،با  ررررال الل    ررررك  يفا ررررأ ابمرررر   اة االررررأ لابرررر   رررركت  اارررر   اال ررررك  يفا ررررأ  كا ال ررررك

 ( . 528 ص ،3029 ،) اب  اع 2966اب  ا     كا 
   2998 - 2992خامساً: املدارس االهلية بني عامي 

 رررررريف ر  اصارررررأ جيف رررررريفع  ررررررخ ابتاررررر ا ا مجالرررررر  اة رررررررييفع لة ررررررال ك  ، ريررررريف ات    ا ررررررا ابريرررررراا   رررررخ اب  ررررررك أ ابيفلبالررررررأ    
( ) ل ااع :24:5 مرررررريف  ارررررر   رررررريفي اباا ررررررأ  ال رررررررك اا )  ،(  يفا ررررررأ 83   ررررررك ابترياررررررالا اة ارررررر  ابررررررذ   ارررررر  ا نررررررا  رررررررخ )

 (36،  ص:2:4ااريكا ،
   2969ـــ  2998سادساً: املدارس االهلية بني عامي 

انتمكبرررررأ    رررررأ ا عررررركن ابتريارررررالا ل بررررر  ب  ت ررررركا اب  رررررال ا  2:74رررررررر  2:69فريررررريف اب ررررر  ار اب اقريرررررأ  رررررل  رررررك        
كط فاررررر  اة ررررريفاي  ارررررو ابمارررررك  ا رررررك ص لاق ررررركن  ررررريفي   رررررال  ارررررو ااررررريفااأل لات ااررررريفااأل اع   الرررررأ  رررررال  ك الرررررأ ة رررررتالري

اة رررررا عرررررك ي ررررر  اع   رررررأ اا  رررررت   ررررريفااأل ة رررررتالريكط فاررررر  اة ررررريفاي ااتتا ررررريفع  ،ابرررررا ا  رررررخ ا يلاني ابررررريفلاا  رررررل ااررررريفااأل
( طكبرررررر  29956 مرررررريف  ارررررر   رررررريفي ابت  الررررررذ ا اارررررريفااأل اة االررررررأ )  ، ررررررخ اباا ررررررأ ة ررررررال ك اارررررريفااأل اة االررررررأ لاةج  الررررررأ
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لااف رررررر   رررررريفي اباا ررررررأ ا اب رررررر أ ابتكبالررررررأ صرررررر   ارررررر  ،(527704 ت رررررريف  رررررخ )لطكب رررررأ  ررررررخ ا  رررررر   اب ارررررر  بااا ررررررأ ابررررررذ  
 (597،  ص2:72،(  ) يال ش 870000)

(  ررررخ ع رررر   اباا ررررأ ابررررذ  :244بمرررريف ا رررر    فارررر  اارررريفااأل ا بررررا ى  رررريفي  ررررخ اباا ررررأ ا   ارررر   رررريفي ا اا )     
 . % 4( طكب ك   ك  ريكين  49739  ا  )

 2229حىت عام  2224سابعاً  : مدارس املوصل من عام 
 اررررررو ابررررررا ا  ررررررخ ابرررررريفلا ابريا رررررر  ابررررررذ  قيف تررررررا اارررررريفااأل اة االررررررأ ا اا  رررررر  طرررررر ن اعمرررررر  ابتكاخيالررررررأ ل ررررررك  ررررررا        

 - 2:80اة ات اب رررررتع اا ترررريفع  ررررل  ررررك    ،   ررررك  ررررخ ا ررررك ار  ا الررررأ لا رررر أ ليارررر ن   رررريفي   ررررال  ررررخ اباا ررررأ  ال ررررك
    رررررك  ريررررريف اب رررررتل اة ا  ررررر   ارررررو ابريررررراا  اف ررررر    ةنمارررررك  ل ررررريفا لجررررر ي  ررررريفااأل   ريرررررأ بامارررررك  ا رررررك ص  3004

 ارررررا ف رررررخ اع   رررررأ ااا ت رررررأ فشررررران   ،برررررالة ا  يف  رررررأ اا  ررررر     ررررر   ررررر  باررررر    ررررركط  ابريررررراا   ارررررو لجرررررا ابري ررررر ا
خ ا ررررر ي ل برررر    ررررر   اعرررررالط   رررر    رررررخ  رررررك  ررررك   ابتريارررررالا ا فاررررر  اعم ررررأ  ررررر ، اررررو انشررررركل ل ت  ررررك  ررررريفااأل ا االرررررأ

 ،اا رررررت اع ابررررر  اهن ررررر  اةقتالررررركي ابريااقررررر     رررررك اعررررراط ابريااقالرررررأ اة اانالرررررأ ا  كنال الررررركر ابمرررررات ااك ررررر  لصررررراط ا ارررررالى
  ررررر    رررررخ  رررررك اا ررررر   ،ا  ال ررررر  اع   رررررأ ابريااقالرررررأ اا ا ت ك  رررررك  ككنررررر  ابري ررررر ا   ارررررو ص ررررركط ااالررررركي خ اةارررررا 

ل ارررررو ابرررررا ا  رررررخ  بررررر   ارررررا  ارررررا ف رررررخ اع   رررررأ  ،ت تالرررررأ لابررررر   رررررخ  ال  رررررك ااررررريفااألفاررررر  اعرررررالط  رررررخ فررررريف ال اب ررررر  اب
  ررررر    رررررخ ا ررررريفاا قررررركن ت  ، شرررررانريأ  ارررررو ابتريارررررالا اة اررررر   ابررررر     كنرررررأ صررررر   ريرررررا  رررررخ فاررررر  اة  ررررركر ابترياال الرررررأ

برررررر  أت ررررررالا اارررررريفااأل اة االررررررأ لجريا ررررررك  رررررريفااأل ص   الررررررأ امسالررررررأ  ك رررررر    فارررررر  اارررررريفااأل   ريررررررأ برررررر  ااع ابرت الررررررأ ابرررررر  ف  
(  االررررررر ت 203ا نرررررررا  رررررررخ ) 3024 مررررررريف  اررررررر   ررررررريفي اةط ررررررركن ابرررررررذ خ    ات مررررررر ا ا ااررررررريفااأل  ررررررركا  ،اةنيررررررراا   اال رررررررك
 (:57 ص،3026 ،%(  خ  يفي اةط كن )ابري  ي  24ط    ك ريكين ) 

( اة ررررررك  صرررررر ن   رررررراع أت ررررررالة اارررررريفااأل اة االررررررأ اة 3000ق رررررر  اةصررررررت ن اة ا  رررررر  باريرررررراا  لة ررررررال ك ا  رررررركا )    
(  مرررررريف  كنرررررر    رررررراع اةنشرررررركل  االصررررررأ 748 ص ،:302 ،) االررررررأ،3006  لاا كنيرررررراع  ررررررك   فررررررتا صرررررر   رررررركا ات ابري رررررر

ابررررذ   رررركت  ري رررر   رررريف اا  ا اصرررريف  اارررريفااأل اباال الررررأ   رررر    ررررخ عكا ررررأ    ررررأ ابترررريفا ة  ، ررررخ اا ررررتك    ررررا ابا  ررررك 
يفا رررررررأ ابررررررر   ا ررررررر   يفا رررررررأ  ري ررررررر   ارررررررو أت رررررررالة اب ررررررر اع اةلا با  ،ا اصررررررريف   ررررررريفااأل اة ررررررركاار ابريا الرررررررأ اات ررررررريفع

  رررررركت  ،اةلا رررررر  اة تيفا الررررررأ اا تااررررررأ ابرررررر  فريرررررريف  ررررررخ الا رررررر  اارررررريفااأل اة االررررررأ ا اا  رررررر   ريرررررريف قرررررركن ت أتعررررررالا اارررررريفااأل
ااشرررررركا  ت ا انشرررررركل  ررررررذ  اايفا ررررررأ ابرررررريف ت ا  رررررركال   رررررراالا لاا ررررررتك    رررررركا جرررررركا   ابريرررررر   لاا ررررررتك  يا رررررريف  رررررررياليف 

ل ب ريرررررر  دمرررررر  اا ا مررررررأ  اررررررو انشرررررركل  ررررررذ   ،ا لاا ررررررتك  مجرررررركن   نيررررررال  ت رررررر  ابالرررررر   لاب رررررر   رررررر الاأ   رررررريف ابمرررررركي
اايفا رررررأ  ريرررررريف فمرررررريفمي اة رررررتك  ابا  ررررررك  طا ررررررك  اا ل ااع ابرت الررررررأ ابريااقالرررررأ أب ررررررا لابيففررررررا )  ررررر الاأ   رررررريف ابمرررررركيا (  صرررررريف  

بررررررذ  ااريا رررررركر ااتمك رررررريفار ااريال رررررركر ا  يف  ررررررأ اا  رررررر  ل برررررر  ب رررررر ت ابمررررررااا ابرررررر  اا   رررررر    اررررررو ات ابشرررررر   ا
( 59لقررررريف ااررررر  اةجرررررك ع ابررررراقا )  ، مررررر ا   رررررت   يفا رررررأ ات ف ررررر ت برررررا  رررررة  ررررر  ار ايف رررررأ  رياالرررررأ ا عررررركن ابتريارررررالا
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، 3029 ،(  يفا رررررررأ ا االرررررررأ   رررررررذ  ررررررركا  رررررررخ  ررررررريفلا ابمرررررررااا   رررررررت  ااررررررريفااأل اة االرررررررأ ) اب ررررررر اع59لعرررررررك  ريرررررررل لجررررررر ي )
 ( 528 ص

م  ررررررك  رررررريفي   ررررررال  ررررررخ اارررررريفااأل    ررررررك  يفا ررررررأ   ف ررررررخ  يفا ررررررأ اةلا رررررر   رررررر  اب صالرررررريفع ا  يف  ررررررأ اا  رررررر   مرررررريف ا      
( لفمررررررر   يفا رررررررأ اب رررررررواأل ا  يف  رررررررأ اا  ررررررر   ررررررر  :300اب رررررررواأل اة تيفا الرررررررأ اة االرررررررأ اا تاارررررررأ ابررررررر  ا  ررررررر   ررررررركا )

ل ريررررريف اة ررررتك   ني  اررررر  اة رررررك  رررررخ   رررررا  ااررررريفاال ابرررررذ خ ياالا نيرررررعلت  ،اا  يف ررررل  مك ررررر  ا  ررررر  ابنرررررك  كك ريرررررأ اا  ررررر 
    ررررررخ ا رررررر   شررررررا ا ررررررتك ا   ةاتالك رررررركر اا تا ررررررأ،  مرررررريف  ارررررر   رررررريفي اباا ررررررأ   رررررر اا  لا     ررررررك اارررررريفااأل اة االررررررأ   رررررر

 (  3030 ،( طكب  لطكب أ ) ايااع اايفا أ اة االأ 260 مكاط )
لفريرررريف  يفا رررررأ اة تالرررررك  اة االرررررأ اة تيفا الررررأ اا تاارررررأ   ررررر  اصررررريف  ااررررريفااأل ابرررر  فمررررر  ا صررررر  اا  يف رررررل ) ااررررر       

 ارررررررو  ررررررريف  ررررررريفي  رررررررخ اة ررررررركفذع اات الرررررررت خ لااريرررررررال ل  ارررررررو   رررررررت    يف  رررررررأ  3020ا  ررررررر   ررررررر أ  ابريكاالرررررررأ  ررررررر ن (
ابررررر  صممررررر  ن ررررر  \ا  فريررررريف اب ررررر  ل ررررركل   ررررريف ابريت رررررت  رررررخ ااررررريف اار اب كج ررررركر ا ايااع نيرررررعلت اايفا رررررأ  ،اا  ررررر 

لطكب ررررأ  ( طكبرررر 234لقرررريف  ارررر   رررريفي اباا ررررأ  ال ررررك ا نررررا  ررررخ ) ،%( 200 ررررك   اررررو  رررريف  اا ررررالع ابريا الررررأ  تمرررريف ا )
 ( 3030) ايااع اايفا أ اة االأ اة تيفا الأ اا تااأ، 

لفريررررررريف  يفا رررررررأ اا  يف رررررررل  ررررررر  اةارررررررا   رررررررخ  رررررررل ااررررررريفااأل اة االرررررررأ ابررررررر  ة فمررررررر  ا يالرررررررأ  رررررررخ  رررررررك مالت ك  رررررررخ        
ا   رررررررركت  ررررررررك يلاا   ا ا  ا ا رررررررر    ررررررررت   ابترياررررررررالا لاعالررررررر ن  اررررررررو ن رررررررر   ررررررررك   كبالررررررررأ ة ررررررررال ك ا  ررررررررك    ،ااررررررريفااأل

اة ات اةل ررررررك  اب الك رررررررالأ ابرررررر   رررررررار  ررررررك  يف  رررررررأ  3023(  اررررررو ابرررررررا ا  ررررررخ أت ال ررررررر ك   ررررررذ  ررررررركا :3028-302)
فمرررر  اايفا ررررأ ا صرررر  اا  يف ررررل قرررراط  ،اا  رررر   كنرررر    الاررررأ   رررر   مجالرررر  اارررريفااأل  رررر ال  كنرررر  ص   الررررأ  ل ا االررررأ

 (3030 ،% ) ايااع اايفا أ اا  يف ل 200ل ميفا  يفي طا ت ك ا نا  خ  ، اريا اك يفلن
لفريررررريف  يفا رررررأ  رررررم ا ابشررررراقالأ اة تيفا الرررررأ اا تاارررررأ  رررررخ ااررررريفااأل اات الرررررتع لاب    جالرررررأ ارررررك ابت  ررررر ك   رررررخ  ريا  ررررركر      

(  3030 ، مك ارررررررأ ني الرررررررالأقال رررررررأ    رررررررك يفع اب ررررررراليفع اب ك ررررررراأ اب ررررررر  نشررررررر     رررررررعلبأ ع   رررررررأ  ررررررريفااأل ابشررررررراقالأ )
%(، ا  فمررررر   رررررذ  اايفا رررررأ ا صررررر  200( اة اهنرررررك صممررررر   رررررك     ررررر أ ):302 ريارررررو ابرررررا ا  رررررخ أت ال ررررر ك  ررررركا )
فررررريف ا نيررررعلهنك اب ررررر  اب ك رررراأ )  رررر  ايا رررررة  ررررا( لابرررر   كنررررر   ررررخ اة ررررركفذع  ،اب رررر كب  بمرررراط  رررررخ  اريررررا اارررركا

( طكبررررر  لطكب رررررأ :4ل ررررررتال   ررررريفي ط  رررررك  رررررل ) ،ااتريررررركلنل ا ا اررررركل ااريا  ررررركر ابيفقالمرررررأ با ررررريف اب  رررررف  اريا  ررررركر
 ل برررر  بماررررأ  رررريفي اباا ررررأ ل رررر  بأ اب ررررالااع  اررررال ا لا الرررركن اارررركيع ابريا الررررأ  ررررا ابرررر      ررررك  ررررخ دمالت ررررك ا لج ررررأ نظررررا 

لقررررررريف ا ت ررررررريفر اب ررررررر  نشررررررر   ا ع   ت رررررررك مجالريرررررررك  با ررررررريفااأل   رررررررك   رررررررخ اا  ررررررركر ابترياال الرررررررأ  ، بشررررررر   ااااررررررر ط
 (.3030اات التع   تا  اةاتالك كر ) يفا أ اة تالك  اة االأ اا تاظأ، 

 ت الت رررررك صررررريف نك ا  يف  رررررأ اا  ررررر   يفا رررررأ اب رررررايلأل اة تيفا الرررررأ اة االرررررأ ابررررر  صممررررر   ل رررررخ ااررررريفااأل ابررررر   ا ررررر      
لفريررررريف  ررررريف اع اايفا رررررأ اب ررررر  )مسرررررالع ابالررررراا (  رررررخ  رررررل  ررررريفاال ااررررريفااأل  ،نترررررك ى ا ريررررر  اا رررررت   ابترياال ررررر  بات  الرررررذ

ااااررررررر ط  مررررررريف اة االررررررأ ابررررررر  اف ررررررر    ة كنررررررأ لاع  رررررررأ   ررررررر   ارررررررو  ارررررر  ا  رررررررأ ا ا الررررررركن اايفا ررررررأ اا اا رررررررت   
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ا ررررررك    رررررركيب ابا ررررررأ ابريا الررررررأ لابا ررررررأ اةن االت ررررررأ ل رررررركيع اعك رررررر ط   رررررر    ررررررخ فرررررريفا ة  رررررركيب ابان ررررررالكر لابريارررررر ا ا 
 ابا أ اةن االت أ، ل رييف ا ت الكن اا ا مكر ابامسالأ  خ ل ااع ابرت الأ لمجال  ااااص  اة تيفا الأ.

(  يفا ررررررأ ا تيفا الررررررأ ا االررررررأ فترررررر    70  ررررررك  ا نررررررا  ررررررخ )  ف ررررررخ  ررررررذ  اارررررريفااأل ا  يف  ررررررأ اا  رررررر     رررررر  لا ررررررك       
ا ا ارررر  اصالك  ررررك ابرررر  ة فمرررر  مجالري ررررك نيرررره    ررررخ  ررررك مت ك  ررررخ اارررريفااأل اة ان ررررك   ن ررررتاال  اعالرررر ن  اررررو ااريا  رررركر 
اب ك الرررررأ  رررررك ل بررررر    ررررر   بارررررا ا اعك ررررر   رررررخ ايااار ااررررريفااأل  ريررررريفا ا اررررركل   رررررأ  ريا  ررررركر  رررررخ ااررررريفااأل ل اجررررر  

بشرررررريف يف  اررررررو ااع  رررررركر ابريا الررررررأ لة ررررررال ك ات  يف  ررررررأ اا  رررررر  فريا رررررر  اا  ان رررررركر  رررررركير ات  برررررر  اا اعررررررا ص ا
 ريرررررريف  ررررررالااع ا    رررررركر اةا ك الررررررأ  اال ررررررك  3004ف رررررر ت  رررررر  اةقرررررر     ررررررذ   ررررررخ اةصررررررت ن اة ا  رررررر  باريرررررراا   رررررركا 

ارررر  اارررريفااأل    ررررك لابرررر  اير اا انريرررريفاا اة ررررخ للقرررر   اعالرررركع   ك ررررا ك مجالريررررك ، اة ان ررررك  رررر ريا  ن ررررذع  تالرررراع  ررررخ ف
  ف ررررخ  يفا ررررأ اةلا رررر   اب صالرررريفع ا  يف  ررررأ اا  رررر   مرررريف   م  ررررك  رررريفي   ررررال  ررررخ اارررريفااأل ابرررر   ارررر   رررريفي ك ا نررررا  ررررخ 

ل رررررررر  ل ن ررررررررذع  تالرررررررراع  ررررررررخ فارررررررر  اارررررررريفااأل    ررررررررك د  يفا ررررررررأ اا رررررررريف  ت  ،(  يفا ررررررررأ فترررررررر    ا ا ارررررررر  اصالك  ررررررررك70)
 يفا رررررأ اب رررررواأل اة تيفا الرررررأ اة االرررررأ اا تاارررررأ ابررررر  ا  ررررر   ،(3009اة تيفا الرررررأ اة االرررررأ اا تاارررررأ ابررررر  ا  ررررر   ررررركا )

ل يفا ررررررررأ اة تالررررررررك   :300( ل يفا ررررررررأ   رررررررر ا ابريرررررررراا  اة تيفا الررررررررأ اة االررررررررأ اا تاارررررررأ ابرررررررر  ا  رررررررر   رررررررركا :300 ررررررركا)
،  ل يفا ررررررأ ابااررررررأ اة تيفا الرررررررأ اا تااررررررأ ابرررررر  ا  رررررر   ررررررركا 3020اة االررررررأ اة تيفا الررررررأ اا تااررررررأ  مرررررريف ا  ررررررر   رررررر أ 

ل يفا رررررررررأ ياا ااريا رررررررررأ  ،3023اباا ررررررررريف خ اة تيفا الرررررررررأ اة االرررررررررأ اا تاارررررررررأ ابررررررررر  ا  ررررررررر   ررررررررركا ل يفا رررررررررأ اا   3022
 (:302 ،) ل ااع ابرت الأ3024اة تيفا الأ اة االأ اا تااأ اب  ا     كا 

 اررررررررو ابررررررررا ا  ررررررررخ  نرررررررراع  رررررررريفي اارررررررريفااأل اة االررررررررأ ا اا  رررررررر  لدمالررررررررت  يف رررررررريف    ررررررررك  ةيال ابريا رررررررر  لا ررررررررت يفاا        
 جالرررررأ اعيف نررررأ  لل رررررك   ابااصررررأ   مررررر  اباا ررررأ   ررررر    ررررخ قارررررأ ا رررريفاي اباا رررررأ با ااصرررر  ابيفاا رررررالأ  ك رررررأ اة رررركبال  ابت   ب

ابررررر  ف ررررر    ارررررو ا رررررتالريكط اباا رررررأ با ررررركيع ابريا الرررررأ   ررررر    رررررخ ااشررررركا أ ا اب ريكبالررررركر لاب شررررركطكر ابالررررر الأ ل ررررر  بأ 
اةجرررررر ا با رررررر أ ابيفاا ررررررالأ،   رررررر   اةات اب نررررررال  ررررررخ  ررررررذ  اارررررريفااأل اف رررررر    اف ررررررك   ،اب ررررررالااع  اررررررال ا  ررررررخ اة رررررركفذع

 ررررررخ اق رررررركن البالررررررركل اة رررررر ا باتمرررررريفمي  اال رررررررك ب ررررررك خ  رررررركص ا لاعالررررررر ن  اررررررو ياجرررررركر  كبالرررررررأ،   ررررررك ات ا يني ا ررررررريفاي 
اارررررريفااأل  ررررررخ اجرررررر  ااترررررركجاع لاعالرررررر ن  اررررررو اا رررررركب  ااكبالررررررأ  ررررررخ اباا ررررررأ لة ررررررال ك ا  رررررركل اة ررررررا     ابرررررريفا  اااف رررررر   

ذع  ارررررو ابتمك ررررريف ق ررررر  اب رررررخ ابمررررركن   انررررريفي با الررررر ن  ارررررو  ا رررررأ   ررررر   نالرررررأ   ررررر    رررررخ فمررررريفمي اب نرررررال  رررررخ اة ررررركف
برررررتنيع ابررررريفا  ا ا  رررررأ اب  رررررر  اةقتالررررركي  ا اب اررررريف عررررررك جريررررر  ايااار ااررررريفااأل ف ررررررك ا ا   الرررررت اب ررررر ايا ابتيفا  ررررررالأ 

ااررررريفااأل  رررررخ  رررررخ اررررر ن اةجررررر ا ابريكبالرررررأ   الرررررأ ا رررررت ااا ا  بري ررررر  لفرررررا  لظال ترررررا ابامسالرررررأ، برررررذا دي رررررخ ات فترررررك    رررررذ  
اباانررررررركت اا ت رررررررأ  برت الرررررررأ لات ف ررررررر  قررررررر انل   صررررررريفع ب ال الرررررررأ ابم ررررررر ن ل يف ررررررريف ابم رررررررط اب ررررررر      ررررررر    رررررررخ اات ررررررركا 
ابتيفا  رررررالل ان  ررررر ا    رررررك ت ا باتررررريفا ة لة رررررال ك ات طا رررررأ ااااصررررر  اة تيفا الرررررأ  رررررا اب رررررذاع اة ك رررررالأ لاا  رررررأ با ااصررررر  

 اب صمأ .  
 دارس االهلية يف املوصل:اهم التوصيات واملقرتحات لتطوير امل
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  نيع ابيف ا ااميفا  خ ق    يف ا أ فا الأ نال    با يفااأل اة االأ. -2
فررررر  ال  ررررر   ف  الرررررأ ابمررررريفاار ابريماالرررررأ لاة يفا الرررررأ لفشرررررانال  اب  رررررا ابريا ررررر ،  ريالررررريفا  رررررخ ابالررررركر اب مررررر  لابتامرررررل لابتماالررررريف، لاك رررررأ  -3

 .اةجت كي لاب  ا   خ ا أ قال ي ف ا   االا،    ك  كن  اا  الكر
فاررررررر  ا  ررررررر  ني فرياال ررررررر   الررررررر   اباكبررررررر   الرررررررا نررررررر ا اة ت ررررررركا ا مجالررررررر  اةنشررررررراأ ابري االرررررررأ ابترياال الرررررررأ، ل ترررررررال  بااكبررررررر  ف  الرررررررأ  -4

 قيفاافا  او ابترياالا ابذاب لاط   طكقكفا اب ك  أ     ال   قكياا  او اة يفا  لاة ت كا.
 ف ظال  فم الكر ابترياالا اعيف نأ ا اا ك ى اايفا الأ. -5
لا ررررررئاأ اة ت ررررررك ر بتمرررررر مي ايال اباا ررررررأ  الررررررف فت ا رررررر   رررررر  اة رررررريفا  ابترياال الررررررأ، لفررررررت  ا قالرررررركأل ابمرررررريفاار  فارررررر  ا اةات رررررركاار -6

 ااريا الأ بااا أ، لف تانال  باتا اار ااريا الأ اات صمأ    قالكأل اا كاار اب ا  الكر اب  فريا  ك اباكب .
ة ررررررررريفاي  رررررررررك ني  تريررررررررريفيع ل تاررررررررر اع ب  رررررررررئاأ  فررررررررر  ال فم الررررررررركر ااريا  ررررررررركر ااتكصرررررررررأ بتمالرررررررررالا اباكبررررررررر  عرررررررررك  رياررررررررر   ا رررررررررأ طال رررررررررأ -7

 اة ت كنالأ لفال ال  ك اب رتلنالك .
 اخلامتة 

 ف    اب  ف اا  يف يف  خ اة ت تكجكر عك نب  خ ا ي ك د
لابذ   مالريف  را لقر   Schole  ابتريا       ا أ اايفااأل لابتريا    ك ب أ لا ا صك   ميف  ل اب  ف  هنك  خ ا  ن    نالأ  .2

 ابذ   م الا اب كأل         ا .اب اا  
صامرركر  ف  رر  اب  ررف اا  ا ررخ نشررهر اارريفااأل   ررذ صم ررأ  ررك ق رر  اة رر ا لصرر  ا رركبأ اب رر  )  ملسو هيلع هللا ىلص(،  مرريف  كنرر  ا  يفا ررأ اة ررا .3

 ابريك أ.  أفريميف ا اا كجيف ال  ري  ك ا اة  ا  ل ال ك  خ اة   
ا رريفااأل اة االررأ ا ابريرراا  لة ررال ك  يف  ررأ اا  رر  صرر   رررتع اةنترريفاط ابو اررك  لفم ررا ا  يف  ررأ  رريف  اب  ررف  ررخ ابتارر ا ابترركاخي  ب .4

 اا    ا ت فا  اعم أ  يفي  خ اايفااأل     ابيفن ر    ك  يفااأل با  ال الل ل   ك با  ا ل ا ا  ك اايفا أ اة   الأ ا اا    .
 ررخ  ررت ت  يفا ررأ ا االررأ ا تيفا الررأ    الرراأ ل تااررأ ا  يف  ررأ اا  رر  عررك  ريررت  اارريفااأل  ريرريف ات   اةطرر   لاب  ررف لابتريررا   اررو ا نررا  .5

خ اع   الأ ةهنك   ت أ  باا أ ل ما   يفي ا  رييف  ت  فا  اايفااأل اة االأ، اب   مكاط  يفي اباا أ ا  ريا اةصالكت باال  اب اصيف ا نا  
 ( طكب ك .50)

 قائمة املصادر واملراجع
 العربيةاواًل : املصادر 

 اكا، ااال ، )ط.ر(، ااريانا ابريايب اعيف ف ةالأل ،  ا ة .  .2
 (، اب  ي ابريا الأ لابيفلبأ ابرين كنالأ،  اللر .2:70اعالا ،  كط ، )  .3
 ، ياا ل ا ريأ ابت يفت،   يفاي.2:70يبال  اك   ا أ ابريااقالأ ب  أ  2:72يال ش، ن  ي     ، لآاالت  .4
 اايفا   ،  ع  أ ني كط اكك ريأ ، اة   يفا أ.(،  اا اةجت ك  3008اب اليف، طكا ، ) .5
(، اايفا رررررررأ ااتريا رررررررأ ) يفا رررررررأ اا رررررررتم  ( ، ياا لا ررررررر  با شررررررررا، 3004ابا  ررررررر ،  رررررررك    ررررررريف ابرررررررااخ ،  رررررررك  ااررررررريف ا ررررررررل   ك الرررررررأ، ) .6

  اللر.
ف   شررررررر ا ياا رررررررأ  اخيالرررررررأ اصالرررررررك الأ  مكانرررررررأ،  ررررررر 2:74 -:297(، ااررررررريفااأل اة االرررررررأ ا ابريررررررراا  3006ابري ررررررر ي ،  رررررررتكا نررررررر ا ، ) .7

 . 3ا عاأ  االأ ابرت الأ اة ك الأ باريا ا ابرت   أ لاةن كنالأ، جك ريأ    ، ابرييفي
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(،  شررررر  ر ابتريارررررالا ا ابريررررراا  اة ررررر كط لاعاررررر ن ياا رررررأ  اليفانالرررررأ اجت ك الرررررأ ا  يف  رررررأ اا  ررررر ،  رررررف :302 االرررررأ،  ررررركين  رررررا، ) .8
 .2، ابرييفي27ايف   ش ا ا عاأ   ك   االأ ابرت الأ اة ك الأ، جك ريأ اا   ، ا 

(،  الررررر  ف رررررك ا  ررررر   رررررخ اايفا رررررأ لاة ررررراع ا ف شرررررئأ اة رررررااي لف  الرررررأ ا ت ررررر  ،  مررررركن   شررررر ا ا عارررررأ  اررررر ا 3006 االررررر ا ،   ، ) .9
 ، اا اط .  39ابرت الأ، ابرييفي 

 ، ااع  أ اب ط الأ با تكط ، اكتا ا.3(، ا  ن ابرت الأ لابترياالا ، ب0::2  ك اع، فا   اا  ، ) .:
 (، اا اةجت ك  ابرت     ، ياا اكال ،  اللر.7::2اا الا، )  ا، ا  .20
(، ااررررررررريفااأل اة االرررررررررأ ااريك ررررررررراع ا اا  ررررررررر ،   يفا رررررررررأ اةلا ررررررررر  اة تيفا الرررررررررأ اا تاارررررررررأ 3029اب ررررررررر اع،  رررررررررك ا جك رررررررررا صك ررررررررريف،) .22

، 26اررررررريف     جرررررررك  ياا رررررررأ ل  مالرررررررأ،  رررررررف   شررررررر ا ا عارررررررأ ا رررررررك   االرررررررأ ابرت الرررررررأ اة ك رررررررالأ، جك ريرررررررأ اا  ررررررر ، ا  3009 -3006
 .2ابرييفي 

 ،   يفاي.2:32 -2:25(،  ا خ ابترياالا ا ابرياا  ا   يف اةصت ن ابو اك  3000ا   ،   يف ابا ا ، ) .23
( ،  اررررررر  جك ررررررررا ابشررررررر كط،  ارررررررا اةجت رررررررك  اايفا رررررررر ،   ال  رررررررأ ابظرررررررك اع اايفا رررررررالأ للظال ت ررررررررك 3005لط رررررررأ،  اررررررر  ا ررررررررييف، ) .24
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 امللخص
رباكؿ ىذه الدراسة تسليط الضوء على جهود نرجس ككرقاء اعبوادم يف تعليم القرآف الكرمي كحفظو كتفسريه ؼبثيالهتن      

الظػركؼ العالليػة البػعبة الػر مػرر  ضػا,  ضػال كحىت يومنا ىذا, كعلى الرغم مػن  9191من النسوة كبارا كصغارا منذ عاـ 
عن تضييق اعبهات اغبكومية ألم نشاط ديين علين, إال أهنن مل يثنيهن األمػر عػن أداء رسػال هن الدعويػة كمواصػلة تػدريس 

مل يعهػػد القػرآف الكػرمي يف ويػػوهتن ٍب توسػيعو وعػػد ز دة عػدد بالبػػاهتن وفػ ر مدرسػة القػػرآف الكػرمي كإدارة دركسػػها, يف كقػ  
 العراؽ ؼبثل ىذه اؼبدارس القرآنية النسوية على نطاؽ كاسع لذلك شهدت ؾبالسهٌن إقباالن كبريان من صبيع الفئات العمرية. 

 الكلمات اؼبف احية: نرجس, كرقاء, حيدر اعبوادم, مدرسة القرآف, صبعية األخ  اؼبسلمة.
Abstract 
     This study attempts to highlight the efforts of Nargis and Warkah  Al- 

jawadi in teaching the holy Koran and explaining it to older and younger  

women from 1959 to the present day, and despite the difficult family 

conditions that we 
,
ve been through, as well as the fact that the government 

has narrowed down any public religious activity, However they were not 

discouraged from doing their advocacy and continuing to teach the holy 

Koran at their homes, then expanded it after increasing the number of 

female students by opening the Quran school and running its classes, At a 

time when Iraq was not widely accustomed to such women
'
s koranic 

schools, so their councils saw a high turnout from all age groups.    

The Key word: Nargis, Warkah, heydar Al-jawadi, the Quran school, 

Muslim Sister Society. 

 : )املقدمة(املدخل
إف تعليم القرآف الكرمي من أظبى كأعظم األمور الر كجب على اؼبسلمني العناية ضا كرعاي ها رعاية خاصة, كالسيما يف      

ىذا العبر الذم بغ   يو الفنت كاؼبغر ت كال حد ت كاالكبرا ػات الفكريػة كالعقديػة كاو عػاد اؼبسػلمني عػن ديػنهم كك ػاضم 
لى اؼبرأة اؼبسلمة أف أتخذ دكرىا إىل جانب الرجل يف االى ماـ و عليم القرآف الكرمي ؼبثيالهتا من النساء اغبكيم, لذا كجب ع

 ألهنا أعرؼ من الرجل أبسلوب ال عامل معهن, كتس طيع الوصوؿ إليهن وسهولة كيسر, كتؤثر  يهن أتثريان اجياويان سريعان.
اـ ابلقرآف الكرمي كذلك و عليمو كتلقينػو للنسػوة اؼبسػلمات مثقفػات لذلك حرص  نرجس ككرقاء اعبوادم على االى م     

كم علمػػات كرابت ويػػوت, مػػن ـب لػػ  األعمػػار صػػغاران ككبػػاران, كقػػد أسػػهم  اؼبنػػاىا العلميػػة الػػر اتبعنهػػا ون ػػا اعبػػوادم مػػع 
العرويػػة كربسػػني اػبػػط بالبػػاهتن يف إصػػالح الػػ الكة كاالسػػ ماع للحفػػو كال فسػػري كشػػرح األحاديػػل كحفظهػػا كإصػػالح اللغػػة 

كك اوػػػة ال عبػػػري أك ا نشػػػاء, يف  هػػػم الطالبػػػات الػػػدقيق ؼبعػػػا  القػػػرآف الكػػػرمي كتسػػػهيل حفظػػػو كالعمػػػل وػػػو,  اسػػػ طعن وػػػذلك 
 االرتقاء دبدرسة القرآف يف مراحلها الثالث الر مرت ضا إىل اؼبس ول الاللق ابلقرآف كأىل القرآف.
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" جهػػود اؼبػػرأة اؼبوصػػلية اؼبعاصػػرة يف تعلػػيم القػػرآف الكػػرمي, نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم هتػػدؼ الدراسػػة الػػر جػػاءت وعنػػواف      
امنوذجػػا" إىل إوػػراز الػػػدكر الػػذم قامػػ  وػػػو ون ػػا اعبػػػوادم يف تعلػػيم بالبػػاهتن القػػػرآف الكػػرمي كأتىػػيلهن علميػػػان كتروػػو ن, لػػػييكٌن 

 قادرات على العطاء الرتووم كم مكنات من أداء رسال هن الدعوية.
أتلفػػ  الدراسػػة مػػن مقدمػػة كؿبػػورين كخاسبػػة, تنػػاكؿ اتػػور األكؿ مدرسػػات القػػرآف الكػػرمي  نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم        

كسػػريهتم اؼبهنيػػة كال عليميػػة, ك يػػو ربػػدث اتػػور عػػن السػػرية الذاتيػػة لكػػل مػػن نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم, مػػن كالدهتػػن كنشػػ هتن 
عػػن مدرسػػة القػػرآف كمسػػرية نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم يف تعلػػيم ك ػػاب ر الثػػا  كتعلػػيمهن كعملهػػن البيػػر كالػػوايفا, كدار اتػػو 

هللا, ك يو ي حدث عن مدرسة القرآف يف مرحل ها األكىل عندما كاف تيعقد ؾبالسيها يف منزؿ كالدىم السيد  حيدر اعبػوادم, 
عػػدىا لفػػرتة قبػػرية إىل منػػزؿ  السػػيد ٍب ان قلػػ  مدرسػػة القػػرآف إىل صبعيػػة األخػػ  اؼبسػػلمة يف مرحل هػػا الثانيػػة, ٍب ان قلػػ  و

حيدر اعبوادم حىت أذف هللا ا   اح مدرسة القرآف ابسم مركز مشس الرا دين  قراء كربفيو القرآف الكرمي يف مرحل ها الثالثة, 
 ٍب اػباسبة الر نب  على أىم الن الا ؽبذه الدراسة.

 وسريهتم املهنية والتعليميةاحملور األول: مدرسات القرآن الكرمي)نرجس وورقاء اجلوادي( 
للحديل عن إسهامات مدرسة القرآف يف ؾباؿ تعليم القرآف الكرمي الود أكال مػن معر ػة السػرية الذاتيػة ؼبػن أسػهمن يف      

ر ػػػع شػػػ ف ىػػػذه اؼبدرسػػػة كتفػػػانيهٌن يف ا خػػػالص للعمػػػل كعػػػزمهن علػػػى مواصػػػلة السػػػري يف بريػػػق الػػػدعوة إىل هللا وفاعليػػػة, 
 اآلٌب: جاءت سريهتن ك

 أوال. نرجس اجلوادي
مدٌرسػػة القػػرآف الكػػرمي نػػرجس ونػػ  السػػيد حيػػدر وػػن السػػيد أضبػػد وػػن السػػيد عبػػد القػػادر اعبػػوادم اغبسػػين اؼبوصػػلا,       

, كىػا للثػة أونػاء أوويهػا مػن وعػد أخػ  كأخ تو يػا صػغريين, نشػ ت يف أجػواء ال ػدين 9191كلدت يف مدينة اؼبوصل عاـ 
اغبني,   ووىا حيدر اعبوادم ىو  شيخ القراءات  كمعلم القرآف يف اؼبوصػل كوغػداد,   ف حػ  عيناىػا كاالل زاـ وني أووين ص

بػة للقػرآف كالعبػادة, مل زمػة وػدينها, ان قلػ  يف سػن الراوعػة مػع كالػدىا إىل وغػداد ٍب دخلػ  اؼبدرسػة االو داليػة كىػػا  كىػا ؿبًي
ية عنػد البػ  الراوػع أبمػر كالػدىا عنػدما ؼبػر ال وجػو الفكػرم اػبػاب  ربسن القراءة كالك اوة, ٍب توقف  يف دراس ها االو دال

عنػػد معلم هػػا,  عػػاؼ علػػى ديػػن اون ػػو,  واصػػل  الػػدرس كالػػ علم يف البيػػ  حمشػػراؼ كالػػدىا, ككانػػ  ؿببػػة للػػ علم كاؼبطالعػػة 
تقن ها كمينح  شهادة ضا, اؼب نوعة, ٍب دخل  معهدان للعيابة كىا يف السادسةى عشرةى من العمر   علم  اػبيابة الفنية كأ

كمن ٍب مارس ها, كأصبر ؽبا ركاد مػن الطبقػة اؼبرت ػة  تقاهنػا اؼبهنػة, كمػا أعط   يمػا وعػد يف ال سػعينات  دكرات لطالبػات 
مدرسة القرآف ل علم اػبيابة, ككاف درس اػبيابة يس غرؽ ساع ني أك أكثر, تضم إىل كل دكرة عددان مػن الي يمػات لينػ فعن 

  .5192تشرين الثا   59نة اعبوادم,ضذه اؼبه
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كيف أكاخػػػر السػػػ ينات قػػػدم  لالم حػػػاف الػػػوزارم اػبػػػارجا  نالػػػ  شػػػهادة االو داليػػػة, ككانػػػ  األكىل علػػػى د ع هػػػا, ٍب      
كاصػػػل  الدراسػػػة يف مدرسػػػة مسػػػالية إىل أف  لػػػ  شػػػهادة الثانويػػػة, ككانػػػ  ؿبػػػط إعجػػػاب اؼبدرسػػػات لػػػذكالها كاج هادىػػػا 

 يع الدركس العلمية منها كاألدوية.كام يازىا يف صب
كان  اعبوادم ربب الشعر كربسن إلقاءه, كربفو قدران من ألفية اون مالك كعددان من مقامات اغبريرم, كقد درسػ        

اللغػػة ا نكليزيػػة, حػػىت كانػػ  تػػدرس مػػع أخيهػػا   الػػدك ور كػػاام اعبػػوادم  الػػركا ت ا نكليزيػػة الػػر كػػاف يدرسػػها يػػـو كػػاف 
 قسػم اللغػة ا نكليزيػة وكليػة اآلداب, كاسػ طاع  وػذلك أف ت حػدث ا نكليزيػة ودرجػة جيػدة, كمػا درسػ  اللغػػة بالبػا يف

حبل  من كالدىا على ا جازة العلمية يف ركاية كتدريس كقراءة القرآف الكرمي وركاية حفػ  عػن  9192الرتكية, كيف عاـ 
 حفو القرآف الكرمي.ق , ٍب أسب  وعدىا 9912ا ماـ عاصم الكويف اعبوادم, 

 مرضها ووفاهتا -
دبرض الشلل الرعاشا اؼبسمى  ابركػنسن , ٍب كاف  غالؽ مدرسة القرآف أثره العظيم  5111أصيب  اعبوادم عاـ 

, كمل ي و ر الظرؼ اؼبناسب ل س بدؿ دبدرسة القرآف مدرسة أخرل  -رغم ما كاف يبدك عليها من ال جلد -على نفسي ها 
 5112تس قبل وعض الطالبات كتدٌرسهن, ٍب كاف حادث اغ ياؿ أخيها الدك ور كاام اعبوادم عاـ  بقي  يف البي  

ذات كقع أليم على نفسها, كاس مرت تعا  من اؼبرض وضع سنوات كصح ها تضع  عاما وعد عاـ, حىت صار من 
 اػباصة ٍب وعد سنوات مل يعد اؼب عذر عليها اس قباؿ الطالبات ٍب مرت سنوات صارت وعدىا ال تس قبل من الضيوؼ إال

 5192حزيراف  91اب مكاف دخوؿ أحد عليها غري أ راد األسرة كاس مر ال دىور يف البحة حىت دخل  الغيبووة مساء 
, إذ 5192سبوز  51كمل يبق من شاء ينفعها غري وعض ا جراءات الطبية البسيطة, كال  يف غيبوو ها إىل يـو األحد 

  .5192تشرين الثا   59ذاف الظهر, كد ن  يف مقربة جنيد البغدادم اعبوادم, كا  ها اؼبنية قبيل أ
 كقد رلىا الدك ور عبد الس ار  اضل النعيما عندما ظبع ونب  ك اهتا أبويات شعرية جاء  يها:    

  دت وشهر اغبٌا يف األكوافً   الرحػػػػػػػػػػػػػػمنً  ىبٌػػػػػػػ  ماللكي رضبػةً 
 ابلنػػػور كال قػػػػػػػػػػػػول مع ا يػػػػمافً   لعليػػػاء ركحػػػا زييٌنػػػػػػػػػػ زي ػػػػوا إىل ا

  آؿ اعبػػػػػػػوادم  مقرلا القػػػػرآفً     احػػػػمدي    صػػػاحلي    حيػػػدري 
 ذم ون يكم ذم شيعةي الٌنسػػػػػوافً   جاءت إليكم  نرجس  قوموا ؽبا

 وكػػػػػرامةو ابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركًح كالرٌيػػػػػحػػػػػافً   مػػػػزدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   اسػػػػػػػػػ ػػقبلػػػوىا درٌةن 
 صربت لفقدؾ كاألسى جبىنافً      كاامي  ذم أخ يك الػػغرٌاء مىن
 جازت سبيل العمر اب حساف     زيػػػػػد  ال تػحزف لعمػػػػ ك الر 

 تيقػرم النسػػػػػػػػػػػػػػاء وو وػػػػػػػػػػكٌل أكافً   الذكر اغبكيم سكينةن عاش  مع 
   معشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القراء كاػًبالفً   بػػوىب ؽبا لكنٌػػػػها أكدت ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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   وشرل النعيم لنرجس القرآف  . ابلٌشعر يف  ذم قػعدةو  أرخ ػػػػها

, 929, القرآف=919, لنرجس=519, النعيم=995كقد أرخ النعيما لو اهتا يف البي  األخري,  كان  وشرل=    
كلد يف مدينة اؼبوصل كتلقى تعليمو  9129, كىو من مواليد 5151كانوف الثا    51 النعيما, مقاولة شعبية, 9191اجملموع=

يف العلـو ا سالمية من جامعة وغداد,  9119, ٍب الدك وراه عاـ9122 ري عاـ االو دالا كالثانوم يف مدارسها, حبل على شهادة اؼباجس
اآلداب يف كعلى ا جازة العلمية العامة ابلعلـو العقلية كالنقلية, كعلى ا جازة يف القراءات السبع من بريق الشاببية كال يسري, دٌرس يف كلية 

  .ؤلفاتجامعة اؼبوصل كعدد من الكليات األخرل, كلو عدد من اؼب
 اثنيا. ورقاء اجلوادي

  ؾبلة لواء ا خوة 9199من رالدات صبعية األخ  اؼبسلمة كىا صبعية خريية دعوية ترووية أتسس  يف وغداد عاـ      
 , كرقاء ون  السيد حيدر 99, ؾبلة الرتوية ا سالمية, العدد919, جريدة الفجر اعبديد, العدد5ا سالمية, العدد

, ككان  اؼبولود السادس 9191آذار  2قة  نرجس, كلدت يف وغداد/ الرصا ة يـو األروعاء اؼبوا ق اعبوادم, كىا شقي
لوالدىا كراوعة أكالده وعد ك اة اون كون  لو, نش ت يف ال أسرة ؿبا ظة مل زمة, كلبس  اغبجاب يف سن ال اسعة من 

 ا ؿبل اس هزاء كاس نكار كثري.يف الوق  الذم كاف توجو الناس كبو السفور فبا جعله 9191عمرىا عاـ 
ودأت مشوارىا ال عليما و علم القراءة كالك اوة منذ سن الثالثة,  لما دخل  اؼبدرسة يف السادسة من عمرىا كان  قد      

أتقن  القراءة كالك اوة دبا ي ناسب مع ذلك السن, كالحظ  إدارة اؼبدرسة تفوقها كإتقاهنا ؼبواد الب  األكؿ,   رادت 
ة أف تنقلها إىل اؼبرحلة ال الية إال أف أىلها  ضلوا سريىا يف الدراسة وشكل نظاما  كان  األكىل على د ع ها يف كل ا دار 

  .5192كانوف األكؿ   99عاـ حىت أهن  الدراسة االو دالية و فوؽ كعلق  صورهتا يف لوحة الشرؼ  اعبوادم, 
 قبل   9129-9122الثانوية اؼبركزية , ٍب الدراسة اعبامعية عاـ ٍب الثانوية  يف  9129ان قل  إىل اؼب وسطة عاـ      

يف كلية الشريعة جامعة وغداد, إال أهنا مل تس مر يف دكامها  يها سول أسبوعني ٍب ان قل  إىل كلية الدراسات ا سالمية 
الثانوية كر ض األبفاؿ أتسسن يف األىلية ال اوعة عبمعية األما  ا سالمية كىا صبعية معنية حمنشاء اؼبدارس االو دالية ك 

نيساف  2, ك اب عريضة الطلبة اؼبقدمة كاؼبر قة ابلنظاـ األساس,529 جريدة الوقالع العراقية, العدد9125وغداد عاـ
  ككان  الدراسة  يها أبجور يعفى منها للسنة ال الية الطلبة 9125حزيراف  99, كللق كزارة الرتوية كال عليم,9125

الثة, كوسبب تفوقها أعفي  من األجور السنوات الثالثة ال الية, حىت زبرج  منها كحبل  على شهادة األكالل الث
  . 9191حزيراف  52 كلية الدراسات ا سالمية, 9191البكالوريوس و قدير ام ياز عاـ

الثانية ؽبا  ككاف   اغبجة9199مل تس طع اعبوادم اغببوؿ على تعيني حكوما وعد زبرجها, كوعد ذىاضا للحا عاـ      
كالدىا يف حينها مدرسان يف اؼبدينة اؼبنورة,  قررت البقاء ىناؾ كحبل  على عقد داخلا لل دريس ابلثانوية األكىل للبنات 

  . 9191 اؼبملكة العروية السعودية,9191ابؼبدينة اؼبنورة عاـ 
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ـو الدينية مدة أروعة أعواـ,    كعر   يف سنوات دٌرس  اعبوادم يف الثانوية اللغة العروية مدة عاـ كاحد ٍب العل     
تدريسها ابؼبدينة اؼبنورة ابل زامها ابلدعوة كالرتوية على مبادئ الدين فبا جعل ؽبا اثر على أ كار الطالبات كأخالقهن, 

كقد كلف ها ككان  إحدل كساللها إلقاء كلمة الوقفة البباحية, ككان  من خالؽبا ت عري اؼبوضوعات النا عة كاؼبم عة, 
 كان  تعد الكلمة كتدرب بالبة على  -كما كانوا يسموهنا–مديرة اؼبدرسة أبف ت وىل مسؤكلية  ا ذاعة البباحية  

إلقالها فبا كاف ؽبا دكر يف تشجيعن على القراءة البحيحة كا لقاء, أما ىا  كان  تلقا يف اؼبناسبات الدينية كاغبا 
  .5192األكؿ كانوف   99كرمضاف كغريىا اعبوادم, 

كقد جعل  ؽبا درسان يف ال جويد يف البباح قبل ودء دكاـ اؼبدرسة ربضره من تس طيع الوصوؿ مبكرا, كما كاف ؽبا      
 ؾبلس موعظة وعد ان هاء الدكاـ حبدكد نب  ساعة ربضره من ت مكن من ال  خر اهرا.

ىل العراؽ, كوعد ربسن صح ها قدم  اعبوادم على اضطرىا مرض كالدهتا إىل االس قالة كالعودة إ 9192كيف عاـ      
  .5192كانوف األكؿ   99ال عيني يف كزارة الرتوية, أال أف كجود شرط االن ماء غبزب البعل حاؿ دكف ذلك اعبوادم, 

لقراءة القراف الكرمي كمراجعة  9192ودأت اعبوادم تراتد صبعية األخ  اؼبسلمة كالسيما مدرسة القرآف منذ عاـ      
,  كان  أكؿ بالبة من بالبات نرجس اعبوادم تكمل حفو 9191كم اوعة حفظو حىت أهن  حفظو وشكل كامل عاـ 

 , كقد شكل  ؽبا اؼبدرسة عبنة الخ بارىا يف اغبفو مكونة من هناؿ الزىاكم رليسة صبعية األخ  5199القراف الدابغ, 
 92 , ك اب كزارة الداخلية,9129أتسس يف وغداد عاـ  اؼبسلمة  كعدكية الشواؼ رليسة من دل اؼبرأة اؼبسلمة الذم

   كقبيو خضر كعدد من أعضاء 921, جريدة الفجر اعبديد, العدد929, جريد الفجر اعبديد, العدد9129نيساف 
يبا, اعبمعية, كقد أعط  اللجنة ؽبا درجة االم ياز يف اغبفو, ٍب أقام  اؼبدرسة ؽبا اح فاال ضذه اؼبناسبة ككاف اح فاال مه

رويع  95 اعبوادم,9119إذ مل تكن تيعرؼ وني النساء حا ظات للقرآف, ٍب أخذت ا جازة وركاية حف  عن عاصم عاـ 
ق  كإجازة وركاية شعبة عن عاصم 9151رجب 59 اعبوادم,5112ق  كإجازة وركاية كرش عن   ع عاـ 9199األكؿ 
لغة العروية كوذل  جهدىا يف تعليمها لطالبات صبعية ق , ٍب أكل  اى ماما ابل9199رمضاف  91 اعبوادم,5191عاـ 

  .5192كانوف األكؿ   99األخ  اؼبسلمة اعبوادم, 
تعاقدت اعبوادم مع مدرسة الغد األىلية ل دريس الرتوية ا سالمية يف الثانوية, كقد سبيزت دركس  5111كيف عاـ      

حي اج إىل ذلك, كقد لوحو ربسن يف مس ول الطالبات  اعبوادم ابل نوع يف أساليب شرح اؼبوضوع كتلعي  كتفبيل ما
% يف كل 911يف ىذه اؼبادة حىت كان  الن الا على مدل شبانية أعواـ الر درس   يها اعبوادم يف ىذه اؼبدرسة دبعدؿ 

س , إدارة مدار 5195عاـ, كقد  ل  على إثر ذلك عددا من ك ب الشكر كشهادات ال قدير إدارة مدارس الغد األىلية,
 . كوسبب سبيز اعبوادم يف ال دريس عهد إليها مدير اؼبدرسة ا شراؼ على مدرسات الرتوية 5192الغد األىلية, 

ا سالمية يف االو دالية كاؼب وسطة, كيف مدرسة البنني اؼب وسطة كالثانوية,  كان  اعبوادم تزكرىم كرباكؿ ر ع مس واىم 
  .5192كانوف األكؿ   99كتفرغ  لدركس القراف اعبوادم, الثقايف كالديين, ٍب ترك  اؼبدرسة وعد ذلك 

 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(89) 

 احملور الثاين: مدرسة القرآن ومسرية نرجس وورقاء اجلوادي يف تعليم كتاب هللا
كان  عناية اؼبرأة اؼبسلمة حبفو القرآف الكرمي كتعلم معانيو كتعليمو كاى ماـ الرجل على السواء, السيما كأهنا مسؤكلية       

اف ذلك منظما يف حلقات كمدارس أـ غري منظم, كقد كجد  من ونر اعبوادم من كن حا ظات كقارائت شرعية سواء ك
للقرآف, كمفسرات ؼبعانيو, كعاؼبات أبحكامو, أكلني العناية و عليمو لبنات اؼبسلمني كنسالهم كتزكيدىن دبا حي جنو من 

و يف ضركرة إنشاء جيل مسلم يف كق  اش د  يو اؼبد معر ة كتروية قرآنية, كىذا يدؿ عن مدل الوعا الذم كن مي لكن
الشيوعا كتسلط يف العراؽ كضيق على الدعوة كالعمل ا سالما, كمن اعبدير ابلذكر أف مثل ىذه اؼبدارس القرآنية 
النسوية مل تكن معهودة على نطاؽ كاسع من قبل, لذلك شهدت ؾبالسهٌن إقباال كبريان حىت اك ظ  ابؼبقبالت على تعلم 

 القرآف الكرمي من صبيع الفئات العمرية.
 أوال.مدرسة القران )املرحلة األوىل(

على يد نرجس اعبوادم يف منزؽبا,  9191ودأت مدرسة القرآف جبهود ذاتية  كاف أكؿى درس للقرآف الكرمي عاـ      
قضا  الدين ككان  يف  ككان  وداية وسيطة مع إحدل زابلن اػبيابة,  قد حبل أف نبح ها نرجس يومان يف قضية من

حينها ملحدة كان هى اغبوار وينهٌن اف جعل  الف اة تل ـز ابلدين كأكامره, ٍب ال حق  ابلف اة أخواهتا البغريات كان ظم 
 للقرآف درس يف وي ها منذ ذلك اغبني.

ق  ىؤالء ٍب تعر   نرجس على شاابت من بالبات اعبامعات عن بريق زكجات أصدقاء أخيها كاام ,  ال ح     
الطالبات ودرس القرآف كجئن وبديقاهتن حىت كاف الدرس يضم أحيا ن طبسان كعشرين بالبة, يف غر ة صغرية, يف البي  

  .5192تشرين الثا   59البغري, الواقع يف أحد أزقة شارع الرشيد اعبوادم, 
يف البباح كدرس يف العبر, يس غرؽ  صار درس القرآف مع األ ـ من ظمان, ينعقد يوما ا ثنني كاػبميس, درس     

الدرس أروع ساعات, ي ضمن إصالح ال الكة كربفيو القرآف كاالس ماع إىل الطالبات يف حفظهن كتفسري مقابع من سوره 
تفسريان تروو ن, كشرح وعض األحاديل اؼبع ارة, شرحان تروو ن كذلك, ٍب ربفيو األحاديل, ٍب إصالح اللغة العروية, كدركسان 

ربسني اػبط, كدركسان يف ال عبري, كذلك  عداد شاابت مؤىىالت للدعوة, ميلكن األسلوب األديب اعبميل كاغبجة  يف
اؼبقنعة, ككاف يهمها ملء  راغ الشاابت دبا ينفع,  وجه هن إىل اؼبطالعة اؼبفيدة, خاصة مطالعة الك ب الدينية اغبديثة, من 

لية القرف العشرين  تمد قطب, كك اب هللا كالعلم اغبديل  لعبد الرزاؽ أمثاؿ ك اب  قبسات من الرسوؿ  كك اب  جاى
 نو ل, كغريىا, حىت كان  تشرتم وعض الك ب كتوقفها لإلعارة ؼبن ال سبلك اؼباؿ لشراء الك ب.

كاف الدرس يضم بالبات من أعمار ـب لفة, ككاف درسان موحدان, كلكنها كان  تراعا اخ الؼ األعمار    وجو إىل  
ل ؾبموعة دبا يناسبها من الواجب كمن كسالل ال وضير, كمن كسالل الرتغيب, ككاف عدد الطالبات البغريات يزداد ك

صيفان يف عطلة اؼبدارس, كتغيب كثريات من بالبات اعبامعة من ونات اتا ظات, ٍب يزدحم الدرس يف الش اء ابلشاابت 
  . 5192تشرين الثا   59عندما يرجعن للدكاـ كتنقطع البغريات اعبوادم, 
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كقد عير   نرجس أبسلوضا اؼبشٌوؽ يف اؼبوعظة, كاؼبقنع يف الوق  نفسو, ككاف ؽبذا األمر أثره يف صبع الطالبات حوؽبا 
كحبهن ؽبا,  ضالن عن االل زاـ اؼب مثل يف سريهتا كتعاملها,  قد كان  قوية الشعبية كا رادة, حازمة كشديدة يف دينها, 

كالنبر كال وجيو, سلك  بريق الدعوة منذ البغر,  منذ العقد الثا  من عمرىا, كان  ربٌدث أقرابلها ربسن الرتوية 
 كمعار ها عن أمور الدين, كدبركر الزمن صار حديثها معهن كمواعظها  قرة مهمة من  قرات كل لقاء.

لدرس وسبب اػبوؼ من هنا تقل  ا 9122ال الدرس على ذلك, كازداد عدد الطالبات نوعان ما, كلكن وعد ثورة 
 اثر ذلك على ؾباء  9129اغبكومة مع ذكم ال وجو ا سالما,  ضال عن ان قاؿ سكنها إىل منطقة أخرل عاـ 

  9119كىا من مواليد  5112آب  99الطالبات,   وق  الدرس على اثر ذلك وضع سنوات  دمحم, مكاؼبة ىاتفية, 
كىا من اؼبؤازرات عبمعية األخ  اؼبسلمة, تقيم اآلف يف وغداد, كركوؾ, حبل  على وكالوريوس يف كلية اغبقوؽ, 

  .5192تشرين الثا   59اعبوادم,
 اثنيا. مدرسة القرآن يف مجعية األخت املسلمة)املرحلة الثانية(

, رأت هناؿ اؾبد الزىاكم رليسة اعبمعية  انو الود أف يكوف للمرأة 9199وعد أتسيس صبعية األخ  اؼبسلمة عاـ      
اؼبسلمة دكر يف الدعوة كالبناء كا صالح  ضال عن اؼبسامهة يف األعماؿ الدعوية كاػبريية كتنشئة جيل يكوف لبنة صاغبة يف 
اجمل مع,  كاف أتسيس  مدارس األخ  اؼبسلمة  مشل  اؼبراحل الدراسية من الركضة حىت اؼبرحلة الثانوية, ل كوف ؿبضنا 

 , كالسيما وعد 19, دمحم, جريدة دار السالـ, العدد9129ك اعبيل البواؼ, رساء الدعوة كمبادئ ا سالـ يف ذل
 9122ال ضييق على النشاط الدعوم كالظركؼ البعبة الر الق ها اعبمعية يف ال م اوعة األجهزة اغبكومية وعد عاـ 

ة الوقالع العراقية,  جريد9199كمنع أم نشاط ديين علين, ٍب صدكر قرار سبلك الدكلة للمدارس األىلية اػباصة عاـ 
  كمشوؿ مدارس اعبمعية  ركضة,او دالية,م وسطة البنات,او دالية خريية  ضذا القرار  بادرهتا كزارة الرتوية 5199العدد

كركوؾ, حبل  على   9111كىا من مواليد  5112أيلوؿ  92كحول ها إىل مدارس حكومية  كصفا, مراسلة شعبية,
يف وغداد, ٍب حبل  على دولـو من معهد الدراسات ا سالمية يف  9129لكيمياء عاـ وكالوريوس من كلية الرتوية قسم ا

القاىرة, عين  مدرسة معيدة يف كلية البنات يف الر ض ٍب معيدة يف كلية الرتوية يف قسم الكيمياء يف الر ض, مقيمة يف 
يها الزىاكم وواقع يومني يف األسبوع االثنني الر ض اآلف  كمل يبق من نشاط اعبمعية سول الدركس الدعوية الر كان  تلق

تطلب من  9192كاػبميس  ٍب تقلب  وعد سنوات إىل درس كاحد يف يـو  اػبميس , فبا جعل كزارة األكقاؼ عاـ 
رليسة اعبمعية اف تضي  إىل درسها األسبوعا نشاط أخر, كوعد ال باحل قررت صبعية األخ  اؼبسلمة أف تف  ر مدرسة 

كىا من مواليد  5119تشرين الثا   59اقع يف منطقة الكسرة على الشارع العاـ الك يب, مكاؼبة ىاتفية, يف مقرىا الو 
, كىا إحدل اؼبؤسسات 9191وغداد, حبل  على وكالوريوس آداب يف اللغة العروية يف كلية اؼبلكة عاليو  9191

كىا من  5111أ ر  2الزىاكم, مكاؼبة ىاتفية, عبمعية األخ  اؼبسلمة كمن دل اؼبرأة اؼبسلمة, تقيم اآلف يف عماف, 
وغداد, أكمل  دراس ها يف دار اؼبعلمات كزبرج  منها ك ل  على ا جازة يف العلـو الشرعية على يد  9191مواليد 

رآف   ل دريس الق5119كالدىا الشيخ أؾبد الزىاكم, كتعد الرالدة األكىل للحركة النسوية ا سالمية يف العراؽ, تو ي  عاـ 
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الكرمي كالر ظبي  وػ ػمدرسة القرآف  كاس عان  الزىاكم وذلك ونرجس اعبوادم  عطاء الدركس كإدارة شؤكف 
, كقد ىد   اؼبدرسة , ككان  تروطهما صداقة كاحرتاـ قدميني , قاللة ؽبا:  ال أجد أحدا يقـو ضذا العمل غريؾ اؼبدرسة

كال علق خبلق القرآف الكرمي, كاالل زاـ ابغبجاب الشرعا كالدعوة إىل ال عاكف  إىل ا تقاف يف ال الكة كاغبفو كالضبط كالنظاـ
كان  الزىاكم تعجب وطريقة نرجس اعبوادم يف اؼبوعظة كأتنس حبضور كال آزر كقضاء حاجات ات اجني, ك 

 . 5111شباط  95 اعبوادم, مكاؼبة ىاتفية,ؾبالسها
وواقع يومني يف األسبوع, حبضور عدد قليل من الطالبات, ككاف  9192ودأت اعبوادم إعطاء الدرس يف اعبمعية عاـ      

ازد د العدد ال ي ناسب مع الوق , كقد أكل  اعبوادم الدرس غاية االى ماـ كوذل   يو أقبى اعبهد على الرغم من أف 
كاف منهجها يف البداية أف تك ب اآلية على السبورة كتقرأىا أكثر الطالبات كن ضعيفات يف قراءهتن كيف حفظهن, ك 

للطالبات مرات عديدة حىت حيفظنها يف الدرس, ٍب تس مع إليهن كاحدة كاحدة,  لما ازداد العدد نوعان ما بلب  من 
سجلة كالدىا  السيد حيدر اعبوادم  أف يرسل ؽبا اػب مات اؼبسجلة وبوتو ل عطيها للطالبات على أشربة صوتية م

يس معن إليها يف ويوهتن لي قنَّ القراءة كال حيفظن إال وعد ا تقاف, كيف  بل البي  كان  تعقد ؽبا عشرين حلقة 
لألبفاؿ, يقبل  يها ا  ث دبع ل  األعمار, أما الذكور  كاف يقبل منهم حىت سن السادس االو دالا, ككان  نرجس 

عليمهم األخالؽ كرببيب العبادة ؽبم, ٍب تعهد ضم إىل الطالبات اجملدات اعبوادم ت وىل تدريس البغار ونفسها كهت م و 
يف اؼبوصل, خرجية كلية  9129كىا من مواليد  5192كانوف األكؿ   9يس معن إىل حفظهم اؼبالح, مكاؼبة ىاتفية, 

ت كأخذت إجازة يف , ال حق  دبدرسة القرآف جبمعية األخ  اؼبسلمة يف هناية الثمانينيا9121الطب جامعة وغداد عاـ 
أحكاـ ال الكة وقراءة حف  عن عاصم, كأسبم  حفو القرآف الكرمي على يد الس  نرجس, كما أخذت إجازة يف قواعد 
اللغة العروية كإجازة يف الفقو على اؼبذاىب األروعة على يد الس  كرقاء اعبوادم, اس مرت الدك ورة سفانة يف دكامها يف 

  . 5119اؼبدرسة حىت عاـ 
ىل جانب إصالح ال الكة كربفيو اآل ت كالسور كان  الرتوية الركحية كال وعية الدينية,  فا رحاب ىذه الدركس كإ

كعلى مالدة القرآف ترو  مئات النساء كتلقني عن أس اذهتن حب القرآف كالعناية و الكتو, كال فا  يف تعلمو كتعليمو, 
كور الوالدين كصلة الرحم كتروية األكالد على القيم الدينية كاألخالؽ كال علق أبخالقو, كال عاكفى على الرب كال قول, 

كانوف   9السامية, وعيدان عن كل ما يفرؽ الناس من ببقات كمنا ع دنيوية كبوال  كقوميات الطالا, مكاؼبة ىاتفية, 
, 9121امعة وغداد , حاصلة على وكالوريوس يف الفيز ء من كلية العلـو ج9125وغداد  كىا من مواليد 5192األكؿ 

كحىت أالف كقالم اب عماؿ ككمديرة لركضة األبفاؿ يف اؼبن دل,  5119تول  العمل يف من دل اؼبرأة اؼبسلمة منذ عاـ 
  5192تشرين الثا   59, اعبوادم, تقيم يف وغداد حاليا, كىا اونة الس  عدكية الشواؼ  رليسة من دل اؼبرأة اؼبسلمة 

كانوف   9اغبجاب الشرعا, كخياب و ونفسها ؼبن ال تس طيع شراءه اؼبالح, مكاؼبة ىاتفية,   ضال عن تعليمهن على لبس
كمع مركر األعواـ اتسع  اؼبدرسة كصارت رب ضن أعدادا كبرية من األبفاؿ كالنسوة كان  أعمارىن وني   5192األكؿ 
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ت, زبرجن حا ظات للقراف كؾبازات وركاية السنة الثانية كالسنة اػبامسة كالسبعني, مثقفات كأميات, رابت ويوت كموافا
 حف .

منذ وداية تدريسها يف مدرسة القرآف كما أبلق عليها رغم اهنا مل تسجل رظبيا ودكالر الدكلة, أك كاف ؽبا موافني أك 
سجالت  أقام  اح فاال عاما وعد مركر سنة على ودء الدرس, دع  إليو الطالبات كىن قليالت, كأىلىهن كاألصدقاء 

عارؼ, كعرض  أمامهن إن اج تلك السنة, كىا تريد وذلك أف تشجع الطالبات كتٌرمى الناس أف القرآف قد خرج من كاؼب
غرو و الر كاف  يها يومئذ, كتشجع اغباضرات على االل حاؽ ابلدرس, ككاف إعداد االح فاؿ قالما كليو عليها كعلى 

  أسرهتا, كقدم  للطالبات ىدا  شبينة من ماؽبا اػباص.
 قدم   يو أكؿ بالبة  9191كتكرر ىذا االح فاؿ سنو ,  كاف ا ن اج يزداد كلكن وبطء, ٍب كاف اح فاؿ عاـ 

حا ظة للقرآف كامال,  شحذت العزالم, كسارع  الطالبات إىل االل حاؽ وركب أىل القرآف,   قام  اح فاالت عدة ؼبن 
خبمس حا ظات وعد طبس سنوات, كقدم  ؽبن اؽبدا  حفظوا جزءن ٍب طبسة ٍب عشرة ٍب طبسة عشر, ٍب اح فل  

الثمينة, كال ركب اغبا ظات ي قدـ حىت ولغ عدد من حفظن القرآف قبل إغالؽ اؼبدرسة شبانني حا ظة, كأخر ته كٌن 
 , لذلك عدت نرجس اعبوادم ال ول آؿ اعبوادم_ كما تقوؿ ىالة 5192تشرين الثا   59على الطريق اعبوادم, 

"ذات  ضل ال ينكر على أىل القرآف من حفو كتعليم لل الكة كأحكامها, كاف أكثر  -ل بالبات اؼبدرسةإحد-الطالا
  .5192كانوف األكؿ   9مدرسات الرتوية ا سالمية يف وغداد زبرجن على أيدم آؿ اعبوادم" الطالا, مكاؼبة ىاتفية, 

ة توسع  كصار عدد بالباهتا ابؼبئات,  كاف كان  االح فاالت األكىل ربضرىا قراوة مالر امرأة, كلكن اؼبدرس
كانوف   91اغباضرات يف االح فاالت يبلغ سبعمالة امرأة كيزيد, رغم غياب كثريات لظركؼ م نوعة اؼبالح, مكاؼبة ىاتفية, 

   كيف اح فاؿ ان هاء الدكرة البيفية حيضر من البغار أروعمالة, أعمارىم وني السادسة عشرة سنة كالثالث5191الثا 
سنوات, كلكن االح فاؿ ي سم ابؽبدكء كالسكينة كإنبات اغباضرات, ذلك أف شعبي ها كان  مهيبة, ك قرات االح فاؿ 

, الك يب, مكاؼبة 5192تشرين الثا   59مليئة دبا ينفع كمي ع, كالكلمة إذا خرج  من القلب كقع  يف القلب اعبوادم, 
  . 5192كانوف األكؿ   9ىاتفية, 

لق ابلطالبات اللواٌب ولغن درجاتو م قدمةى كمس ولن اللقا اب جازة,  قد أعٌدهتن لذلك ابس ماع خ مة كاملة ك يما ي ع     
لكل بالبة منهن, ككان  تطلب من الطالبة أف تس مع إىل درسها الذم س قرأه, طبس عشرة مرة على اػب مة ال عليمية 

هن على الدقة يف األداء ؿباسبة شديدة, كضذا أكصل  بالباهتا البطيئة, ٍب وعد ذلك تقرأه على مدٌرس ها, ككان  رباسب
إىل درجة عالية من إتقاف القراءة,  لما ولغن درجة االس حقاؽ, أقام  اح فاال كبريا منح هن  يو ا جازة ككن سبعان, ٍب 

  .5192ن الثا  تشري 59تل هن ؾبموعة أخرل, كللثة كراوعة, إىل أف ولغ عدد اجملازات سبعا كعشرين اعبوادم, 
كقد حاكل  اعبوادم نقل  كرة مدرسة القراف إىل اؼبوصل من خالؿ ز راهتا القبرية إليها كال قالها دبجموعة من      

البديقات كاؼبعارؼ يف ؾبلس ذكر كموعظة, كتقدمي النبر ؽبن ابالس مرار يف عقد ىذه اجملالس الر أصبح   عال تعقد 
عالليا ي عدل عدد اغباضرات  يها إىل أروعني امرأة, كقد رغب  إحدل اغباضرات أف  وشكل أسبوعا جي معن اج ماعا
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تف ر  رعا عبمعية األخ  اؼبسلمة يف اؼبوصل ليكوف الفرع نقطة انطالؽ مدرسة القراف منها, إال أهنا مل تفلر, كقد زبرج 
كىا من مواليد   5192الثا تشرين  95من ىذه الدركس كاجملالس عدد من اغبا ظات أ ندم, مراسلة شعبية, 

يف اؼبوصل, تلق  تعليمها األكيل يف مدارس اؼبوصل كحبل   يها على شهادة اؼب وسطة, كىا إحدل رالدات  9112
كبالبات مركز القراف, ؽبا إجازات علمية م عددة يف قراءة القرآف الكرمي, درس  القراف للنساء يف عدد من اؼبراكز كاعبوامع 

 كخارجها, تقيم يف اؼبوصل حاليا .يف مدينة اؼبوصل 
إىل درس القرآف درس أخر لنحو اللغة العروية تدرسو كرقاء اعبوادم للراغبات من بالبات اؼبدرسة, ككاف ذلك  أضي      

يف أكاخر السبعينيات كأكالل الثمانينيات من القرف اؼباضا, إذ كان  تقيم العديد من الدكرات ال عليمية للغة العروية 
ت ٍب لطالبات االو دالية لبناء أساس قوم ؽبن يف اللغة, إال أهنا مل تس مر بويال  على اثر إصاوة كالدهتا ابلشلل للشااب

اضطرىا األمر إىل االنقطاع عن اؼبدرسة من اجل رعاية كالدهتا كمل ترجع ؽبا إال وعد ك اة كالدهتا عاـ  9125النبفا عاـ 
  .5192كانوف األكؿ   99 اعبوادم, , وعد انقطاع داـ أروع سنوات كنب 9129
, تول  مهمة تدريس الطالبات كبريات السن القراءة كالك اوة كقراءة 9129وعد رجوع كرقاء اعبوادم إىل اؼبدرسة عاـ      

وعض أجزاء القرآف الكرمي, إىل جانب مساعدة نرجس اعبوادم يف االس ماع إىل الطالبات للقرآف الكرمي كإعطاء وعض 
 الدينية اؼب نوعة كا جاوة على أسئلة الطالبات, كاؼبساعدة يف توزيع ا عا ت على اؼب عففات. اتاضرات

الحظ  كرقاء اعبوادم أف ىناؾ شبة حاجة ماسة إىل تعلم الطالبات لقواعد اللغة العروية كربسني لغ هم اػبطاوية      
ية أسبوعية ؽبن يبدأ وعد درس القرآف, ت حدث كل وعقد ؾبالس أدو 9112كإصالح قواعد النحو,  بدأت يف أكاخر عاـ 

كاحدة منهن ابؼبوضوع الذم أعدتو ٍب تقـو اعبوادم حمعطاء اؼبالحظات على اللغة كالفكرة كا لقاء,   عم الفالدة على 
 فرقة اعبميع, كاس مر ىذا اجمللس مرات عدة, حىت رأت اهنن حباجة إىل دراسة قواعد النحو كلها كأصبح  اؼبالحظات اؼب

 .9119ال تكفا  حول  اجمللس األديب إىل درس يف النحو ككاف ذلك يف عاـ 
كقد كضع  ؽبن منهجان خاصان يف النحو قام  و  ليفو, كمل يكن الدرس ؾبرد حفو قواعد النحو, ول معو اخ يار      

راف الكرمي عن أمثلة القاعدة قبل لبعض القطع األدوية الس عراج أمثلة منها لكل قاعدة وعد شرحها, ٍب البحل يف سور الق
 االن قاؿ إىل قاعدة لنية.

ككان  تطلب من بالباهتا إىل جانب دركس النحو ك اوة اؼبقاالت أك تلعي   بوؿ من ك اب,  ضال عن إعطالهن      
ا يف االخ بار دركسا يف ربسني خط الرقعة, كإقامة ؾبالس ي درون  يها على إلقاء الشعر, كقد أودت الطالبات تفوقا كبري 

ودأت دكرة جديدة مع ؾبموعة أخرل  5119الذم أجرتو اعبوادم ؽبن, كمنح هن شهادات تقديرية يف ذلك, كيف عاـ 
من الطالبات يقدر عددىن  وػس ني  بالبة إال أهنن مل يكملن وسبب غلق اؼبدرسة كالف أعدادىن كان  كبرية تعذر 

   .5192ؿ كانوف األك   99اس ضا  هن يف وي ها اعبوادم, 
مع مدة يف الدرس على ك اب لوالدىا  5111كما ودأت كرقاء اعبوادم و دريس ال جويد جملموعة من الطالبات عاـ       

السيد حيدر اعبوادم  اعبامع لقواعد ال جويد يف ترتيل كالـ هللا اجمليد وركاية حف  عن عاصم  ككان  ىذه أكؿ ؾبموعة 
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أخرل لنرجس اعبوادم,  ضال عن ؾبموعات أخرل كان  قد عهدت ضن نرجس يعهد ؽبا و دريسها إىل جانب دركس 
اعبوادم إىل الطالبات اؼب قدمات  عطالهن دركس ال جويد كاالس ماع ؽبن يف اغبفو, كقد ًب توزيع الطالبات على أ ـ 

عة الدرس ت سع األسبوع كأصبر لكل ؾبموعة يـو كاحد, وعد أف ولغ عدد الطالبات ألفا أك يزيدكف, كمل تعد قا
الج ماعهن للدرس يف يـو كاحد, كمل يعد جيمعهن إال أ ـ االح فاالت الر يزيد  يها عدد اغباضرات عن  سبعمالة  

  .5192كانوف األكؿ   99امرأة اعبوادم, 
اؾبػػد  ,  بعػػد ك ػػاة هنػػاؿ5119اسػػ مر تػػدريس نػػرجس ككرقػػاء اعبػػوادم للقػػرآف الكػػرمي كاللغػػة العرويػػة يف اعبمعيػػة إىل عػػاـ 

تقوؿ عن مدرسػة القػرآف: " أ  ألع ػرب مدرسػة القػرآف أعظػم عمػل يف ىػذه اعبمعيػة ", الزىاكم رليسة اعبمعية  الر كان  
ان قل  إدارة اعبمعية إىل  ئة من النساء مغايرة يف توجههػا,   خرجػ  ون ػا اعبػوادم مػن ال ػدريس يف اعبمعيػة, كأيغلػق درس 

عػػػػد تسػػػػعة كعشػػػػرين عامػػػػنا كنبػػػػ  مػػػػن العمػػػػل الػػػػدالب اؼبثمر اعبػػػػوادم, مراسػػػػلة و 5119آب  1ككػػػػاف ذلػػػػك يف  القػػػرآف,
   .5191أيلوؿ  1شعبية, 

 اثلثا. مركز مشس الرافدين إلقراء وحتفيظ القران الكرمي)املرحلة الثالثة(:
ن أداء رسال هن يف إف عناية ون ا اعبوادم وك اب هللا حفظان كتالكة كذبويدان مل تنقطع دبجرد غلق اؼبدرسة ول كاصل       

وي هن كالسيما وعد اف ؼبسن حاجة النسوة اؼبسلمات إىل مزيدو من الوعا وك اب هللا كتوجيههٌن الوجهة العلمية 
البحيحة, كسبكني الراغبات منهن يف حفو القرآف الكرمي ك هم معانيو كجودة ذبويده,  بعد إغالؽ مدرسة القراف عب ت 

الطالبات إال أف األمر مل يس مر مع نرجس اعبوادم بويال وسبب مرضها الذم أعاقها عن ون ا اعبوادم إىل وي هن ل دريس 
أداء ىذه اؼبهمة, أما كرقاء اعبوادم  قد اس مرت و دريس وعض الطالبات اؼب بقيات معها يف دركس ال جويد, كقد منح  

كىل للغة العروية دركسهن كام حا هتن, وعض بالباهتا ا جازة العلمية وركاية حف , كما أكمل  مع بالبات الدكرة األ
  .  5191آب  95 ضال عن دركس للفقو لبعض الطالبات اعبوادم, مكاؼبة ىاتفية, 

عندما  ارب ها  ابمة حسوف القيسا  رليسة منظمة مشس الرا دين كإحدل  5191كوقا اغباؿ ىكذا حىت عاـ     
مسؤكلية إدارة مركز للقراف الكرمي كىو مركز اتوع ؼبنظمة مشس بالبات مركز القرآف يف صبعية األخ  اؼبسلمة  و ويل 
ٍب أعقبو ذبديد أخر عاـ  5111, ٍب جددت إجازهتا عاـ 5119الرا دين اػبريية الر أجيزت من قبل ؾبلس الوزراء عاـ 

 قراء  , كقد أجيز ىذا اؼبركز ابسم مشس الرا دين 5195آذار  92 ك اب شهادة تسجيل من ؾبلس الوزراء, 5195
كربفيو القرآف الكرمي  كىو مركز نسوم يقع مقره يف منطقة الريموؾ يف وناية منظمة مشس الرا دين ل دريس القرآف الكرمي 

خضع اؼبركز لقرارات الديواف كمناىجو  5199كعلومو, كوعد قرار ديواف الوق  السين اب شراؼ على اؼبراكز الدينية عاـ 
 , كتع رب اعبوادم أٌف ىذا اؼبركز ىو مكمل ؼبدرسة 5199سبوز  5يواف الوق  السين,كصار خاضعا ؼب اوع و كإشرا و د

, ككاف دكامها يف اؼبركز وواقع يومني يف األسبوع, كمع ازد د عدد الطالبات كتنوع 5119القرآف الر أغلق  عاـ 
يل,  ضال عن دركس لل جويد, مس واىن الفكرم تنوع الدرس حىت أصبر ىناؾ درسان للنحو, كآخر للفقو, كدرسان للحد

كؼبا ازدادت أعداد الطالبات عهدت اعبوادم  حدل بالباهتا اؼب قدمات كاجملازات عنها و دريس ال جويد للمب دائت, ٍب 
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كانوف الثا    99جعل درس أخر للمب دائت شبو األميات تول و بالبة أخرل م قدمة كىكذا اعبوادم, مراسلة شعبية, 
5151.  
 ًو مهمة اعبوادم يف اؼبركز على ذلك, ول كان  تس مع إىل حفو الطالبات اجملازات, كوسبب ضيق الوق  كمل تن     

اس عان  دبن تساعدىا يف ىذا األمر من الطالبات اغبا ظات قدميا, ٍب جعل  الدكاـ ثالثة أ ـ يف األسبوع حىت ت مكن 
م اوع ها كإشرا ها على القيمات على الدكرات البيفية من إيفاء الطالبات حقهن من االس ماع كاالس فادة,  ضال عن 

لألبفاؿ من بالباهتا اؼب قدمات كإعطاء ال وجيهات السديدة ؽبن يف إ ادة الطلبة البغار كتوجيههم إىل اغبفو كتشجيعهم 
اهتا ا جازة عليو, مع تعميق الوازع الديين لدل البغار, كيف ىذه السنوات القليلة منح  كرقاء اعبوادم س ان من بالب

وركاية حف ,  ضال عن إسباـ طبس بالبات غبفو القرآف الكرمي كقد ام حن هن ام حا  عاليا ابغبفو كاؼب شاضات  نالوا 
درجة االم ياز يف ذلك, كمازال  كرقاء اعبوادم مس مرة وعطالها الديين كالدعوم يف ىذا اؼبركز اعبوادم, مراسلة شعبية, 

يف وغداد, حبل  على  9129كىا  من مواليد  5191كانوف األكؿ   91لقيسا, مكاؼبة ىاتفية, , ا5151كانوف الثا    99
, 9122-9125, عين  مشر ة يف حقوؿ دكاجن يف كزارة الزراعة يف حقل وعقووة للفرتة من 9125شهادة دولـو زراعة يف جامعة وغداد عاـ 

ها شهادات تدريبية عاؼبية, كتشغل حاليا رليسة ؼبنظمة مشس الرا دين يف , لدي9119-9122ٍب رليسة مدخل ويا ت يف مبرؼ الرا دين من 
  .وغداد.
كتذكر  ابمة القيسا يف  ضل ونر اعبوادم الر عدهتن موسوعة علمية كأخالقية كدينية على النساء اؼبسلمات      

لذم سبقو أصبحن داعيات يف العامل كتعليمهن القرآف الكرمي انو "كثريان من البنات اللواٌب درسن يف ىذا اؼبركز أك ا
كانوف الثا    59ا سالما ك  حن مراكز إسالمية يف كندا كأمريكا كالسويد كلندف كغريىا" القيسا, مكاؼبة ىاتفية, 

5151.  
 اخلامتة
 توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج, أمهها:     

و عقيدة كسلوكان جاء يف سلم أكلو ت نرجس ككرقاء اعبوادم, إف إتقاف حفو القرآف الكرمي كجودة ذبويده كاالل زاـ و -9
كاع ربات ىذا العمل من خري األعماؿ, لذلك حرص ا على ال واصا وو كاس مرار اغبل عليو كالرتغيب  يو  ماد ن كمعنو ن  

بعة ابل شجيع عرب  قرات من خالؿ إقامة الدكرات البيفية ؼبع ل  الفئات العمرية كإقامة االح فاالت يف أجواء إميانية مش
منها االح فاؿ كتوزيع اؽبدا  الثمينة من ماؽبن اػباص للحا ظات أك اجملازات حثان ؽبن كلغريىن على ال فوؽ, كا  ادة من 
صبيع الطاقات من الطالبات اجملازات ألداء الدكر اؼبطلوب من كل كاحدة منهن ػبدمة ك اب هللا كل حقيق االك فاء الذاٌب 

 ة عدد اؼبنظو ت لدركس القرآف وشكل ملحوظ. وعد ز د
حرص  مدرسة القرآف على ال جديد يف الوسالل ال عليمية الر اتبع ها ون ا اعبوادم,  ساعد األمر على إيباؿ اؼبعلومة  -5

ة ك كرية وبورة كاضحة كسهلة يف كق  قبري, كما اف تعليم القرآف الكرمي حفظان كتعلمان كذبويدان كتدوران يعد نقلة نوعي
 كسلوكية كركحية أحدث ها اؼبدرسة يف شعبية بالباهتا كنقل هن إىل مرحلة من السكينة كالطم نينة مع هللا.
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إف قباح ونر اعبوادم يف تعليم القرآف الكرمي جاء وفعل ا عداد اعبيد للعطة الدراسية اليومية من حيل ربديد  -9
الدراسة فبا مكنهن من ربقيق ىد هن وشكل سريع كقياسا على الرغم األىداؼ الواضحة كالشاملة, كروط اؽبدؼ وواقع 

من الظركؼ البعبة كال ضييق األمين اغبكوما على العمل ا سالما, كابلوق  نفسو كاف ؽبذا النجاح أثره يف ترغيب 
 د تطرأ عليهن.الطالبات ودركس القرآف كربفيزىن على اؼبواصلة كعدـ االنقطاع عن الدركس رغم الظركؼ البعبة الر ق

 قائمة املصادر واملراجع
 أوال. الواثئق 

 الواثئق الرمسية -2
إىل العضػػوات  9129نيسػػاف  92 , اؼبػػؤرخ يف 291ك ػػاب كزارة الداخليػػة, مديريػػة الداخليػػة العامػػة /اعبمعيػػات  إجػػازة اعبمعيػػة , اؼبػػرقم  -9

 اؼبؤسسات عبمعية من دل اؼبرأة اؼبسلمة.
, 915/ 1إىل كزارة الداخليػة, يف اؼبلفػة ذات الػرقم  9125نيسػاف  2ؼبر قػة ابلنظػاـ األسػاس, اؼبؤرخػة يف ك اب عريضة الطلػب اؼبقدمػة كا -5

 مركز دراسات اؼبوصل, اؼبوصل.
إىل صبعيػة األمػا , يف اؼبلفػة ذات  9125حزيػراف  99 , اؼبػؤرخ يف 9199كللق كزارة الرتوية كال عليم, ك اب كزارة الداخلية, اؼبػرقم ـ.ج / -9

 , دار الك ب كالوللق الوبنية, وغداد.992/511/15 الرقم
, إىل الس  كرقاء حيدر اعبػوادم, أكراؽ خاصػة حبػوزة 9191حزيراف  52كلية الدراسات ا سالمية,  شهادة زبرج , وغداد كاؼبؤرخة يف  -1

 صاحب ها.
, إىل السػػػ  كرقػػػاء حيػػػدر 9191ق/1/2/9919اؼبملكػػػة العرويػػػة السػػػعودية, الرائسػػػة العامػػػة ل علػػػيم البنػػػات,  عقػػػد توايػػػ  , مػػػؤرخ يف  -9

 اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.
, إىل السػػ  كرقػػػاء 5195آذار  2شػػهادة  شػػكر كتقػػدير  مػػػن إدارة مػػدارس الغػػد األىليػػػة  او داليػػة ـب لطػػة كلنويػػة للبنػػػات , مؤرخػػة يف  -2

 حيدر اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.
, إىل منظمػػة مشػػس الرا ػػدين اػبرييػػة, أكراؽ خاصػػة 5195آذار  92 , اؼبػػؤرخ يف 991اء, اؼبػػرقم ك ػػاب شػػهادة تسػػجيل مػػن ؾبلػػس الػػوزر  -9

 حبوزة الس   ابمة حسوف جاسم القيسا يف وغداد.
, إىل 5199سبػػوز  59 , اؼبػؤرخ يف 211ك ػاب صبهوريػة العػراؽ, ديػواف الوقػػ  السػين, دالػرة ال علػيم الػديين كالدراسػػات ا سػالمية, اؼبػرقم  -2

 مشس الرا دين النسوم  قراء كربفيو القرآف الكرمي, أكراؽ خاصة حبوزة الس   ابمة حسوف جاسم القيسا يف وغدادمركز 
, إىل السػػػ  كرقػػػاء حيػػػدر 5192تشػػػرين األكؿ  51 , كاؼبػػػؤرخ يف 129ك ػػػاب مػػػن إدارة مػػػدارس الغػػػد األىليػػػة  شػػػكر كتقػػػدير , اؼبػػػرقم   -1

 اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.
 وللق الشعبيةال -5
شػػػواؿ  5ك ػػػاب ا جػػػازة العلميػػػة مػػػن السػػػيد حيػػػدر اضبػػػد عبػػػد القػػػادر اعبػػػوادم إىل السػػػ  نػػػرجس حيػػػدر اعبػػػوادم, اؼبؤرخػػػة يف وغػػػداد  -9

 ق, حبوزة عالل ها يف وغداد.9912
ق, 9199األكؿ رويػع  95ك اب من السيد حيدر كاام حيدر اعبوادم,  ا جازة العلمية وركاية حف  عن عاصم , وغػداد, مؤرخػة يف  -5

 إىل الس  كرقاء حيدر اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.
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سبػوز  91ق/9151رجػب  59ك اب من السيد حيدر كاام حيدر اعبوادم,  ا جازة العلمية وركاية كرش عن   ػع , وغػداد, مؤرخػة يف  -9
 , إىل الس  كرقاء حيدر اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.5112

ق, إىل 9199رمضػاف  91حيدر كاام حيدر اعبوادم,  ا جازة العلميػة وركايػة شػعبة عػن عاصػم , وغػداد, مؤرخػة يف ك اب من السيد  -1
 الس  كرقاء حيدر اعبوادم, أكراؽ خاصة حبوزة صاحب ها.

 من وغداد. 5192تشرين الثا   59السرية الذاتية للس  نرجس اعبوادم كما زكدهتا الس  كرقاء اعبوادم للباحثة يف  -9
 من وغداد. 5192كانوف األكؿ   99لسرية الذاتية للس  كرقاء اعبوادم كما زكدهتا للباحثة يف ا -2

 اثنيا. املصادر واملراجع
 . 9, عماف: دار اؼب موف للنشر كال وزيع, ط9199-9191 , ا خواف اؼبسلموف يف العراؽ 5199الدابغ, إمياف عبد اغبميد,  -9
 .9ر ٌب, القاىرة: دار االع باـ, ط , من سجل ذك9129البواؼ, دمحم ؿبمود,   -5
  , النظاـ األساسا ؼبن دل اؼبرأة اؼبسلمة, وغداد: مطبعة األسواؽ ال جارية.9129صبعية من دل اؼبرأة اؼبسلمة,  -9

 اثلثا.الصحف
 .9191كانوف الثا    51 , وغداد, اػبميس, 5 , العدد 9ؾبلة لواء األخوة ا سالمية, السنة  -9
 . 9121كانوف الثا    5 , وغداد, السب , 529 , العدد 5ة, السنة  جريدة الوقالع العراقي -5
 .9129كانوف الثا    92 , وغداد, األروعاء, 919 , العدد 5جريدة الفجر اعبديد, السنة  -9
 .9129نيساف  59 , وغداد, اعبمعة, 929 , العدد 5جريدة الفجر اعبديد, السنة  -1
 .9129أ ر  9وغداد, ا ثنني,   ,921 , العدد 5جريدة الفجر اعبديد, السنة  -9
 .9122آب  9 , وغداد, ا ثنني, 12جريدة ال آخا, العدد  -2
 .9122آب  59 , وغداد, 99 , العدد 91ؾبلة الرتوية ا سالمية, السنة  -9
 .9199آذار  99 , وغداد, السب , 5199 , العدد 99جريدة الوقالع العراقية, السنة  -2
 5119نيساف  52 , وغداد, اػبميس, 19اؿ أؾبد الزىاكم ", جريدة دار السالـ, العدد قبيبة دمحم, " رسالة إىل اغباجة هن -1

 رابعا. املراسالت واملكاملات الشخصية
 من وغداد. 5111أ ر  2مكاؼبة ىاتفية مع السيدة هناؿ أؾبد الزىاكم  رضبها هللا  يف  -9
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خلص  ملا  
استند البحث إىل مفهـو ادلدار النّصي حسب التصور الذي قّدمو إمربتو إيكو، وطبقاً ذلذا ادلفهـو تشكل منظوران لقراءة   

ادلفهـو أبفق سيميائي ديتّد إىل فاعلية أتويلية تتحقق من خالؿ راف العاشر(. وكانت السَتورة النقدية ُُتّرؾ رواية ) القِ 
العالقة التفاعلية بُت النص والقارئ . يسعى البحث من خالؿ ىذه ادلنهجية إىل تفعيل العملية التحليلية مستندًا إىل 

النقدية أْف تذىَب أبعَد يف  الظواىر السردية والفنية والثقافية اليت يشتمل عليها نسيج النص، وىذا التصور يسمُح للقراءة
َتج  ضمن ادلسار الذي يَفتُحو النص للقارئ .   عوامل الرواية للوصوؿ إىل بناء اتساٍؽ أتويلي ُمنػْ

 : ادلدار، أتويل، عوامل، نسيج، عجائيب، إنتاجية     الكخلمات املفتاحية 
Abstract 
      The research was based on the concept of the textual orbit as envisaged 

by Umberto Eco. According to this concept, our perspective is formed to 

read the novel (The Tenth qiran).The critical process moved the concept 

with a semiotic horizon that extends to an interpretive activity that is 

achieved through the interactive relationship between the text and the 

reader.The research seeks through this methodology to activate the 

analytical process based on the narrative, artistic and cultural phenomena 

that are included in the text texture.This perception allows critical reading 

to go further in the worlds of the novel to reach the construction of a 

productive interpretive consistency within the path that the text opens to the 

reader. 

Keywords : orbit,interpretation,worlds,texture,miraculous,productivity 

 مدخل نظري 
 املدار النصي وأفق القراءة :  -2
يقرر إيكو أنو يف سبيل أف حيسم القارئ أمر خصائص العالمات اليت ُتظى ابالمتياز عن تلك اليت ينبغي أف ترمى    

ابخلدر، ال يكفيو أف يقارف كل ما يوفر عنها تفتيشاً يف ادلوسوعة، وعلى ىذا فإف البٌت اخلطابية تكوف زلققة يف ضوء نظرية 
( .يستبعد إيكو التطابق ادلفهومي بُت الثيمة أو ادلوضوع وادلدار، ٕٔٔ،صٜٜٙٔادلدار أو ادلدارات النصية ) إيكو، حوؿ

بناء على األفق ادلنهجي الذي يرشح منو مفهومًا للمدار يتبدى عنده " أداة ما وراء نصية، وترسيمة افًتاضية يقًتحها 
) وعلى ىذا فالتعارض ىو التايل : أداة تداولية بنية داللية (")  القارئ، فتكوف احلكاية جزًءا من مضموف النص

( . ففي الوضع ادلألوؼ تكوف خصائص الداؿ يف حاؿ من الكموف ابلقوة، أي إهنا تظل مسجلة ٖٔٔ،صٜٜٙٔإيكو،
عما ىو  من قبل موسوعة القارئ الذي يعمد ببساطة إىل تفعيلها كلما تطلب منو اجملرى النصي ذلك . فالقارئ ال يفصح

من الوجهة الداللية مضمر أو متضمن إال ما كاف حباجة إليو، وإذ يتصرؼ على ىذا النحو فإنو حيرؾ بعض اخلصائص أو 
 ( .ٔٔٔ،صٜٜٙٔيعطيها متيزاً، يف حُت يًتؾ أخرى يف حالة من اجلمود )إيكو،
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ذلك أف تعيُت ادلدار يعٍت التقدـ بفرضية إف تعيُت ادلدار إمنا يندرج يف ابب االستدالؿ أو قياس احتمايل أو فرضية،     
حوؿ انتظاـ معُت يعًتي ادلسلك النصي، على أف ىذا النموذج من االنتظاـ ىو ما يضع كذلك حدودًا لتماسك نص 

 .  (224،ص2774)إيكو،وشروطاً لقيامو على حد سواء 
يعزلو عن الثيمة بوصفها موضوعًا للحكاية، يكتسب ادلدار وفق ىذا التصور طابعًا أداتيًا للقصد الرئيسي من احلكاية    

ويشتغل ادلدار النصي يف ادلسلك الذي يتخذه الداؿ ويبٍت القارئ انطالقاً منو توقعاً للمعٌت الذي خيططو النص، ويستدعي 
خربة تكفل ادلدار النصي قارائً منوذجياً ديتلك خربة مجالية ُتميو من االنزالؽ إىل خانة ادلتآمر عليو من طرؼ النص، وىي 

 لو السَت وفق تيار النص وُتقيق تفاعل مثمر . 
بناء  على ىذه احملددات اليت تصف ادلدار، ديكن تصور حضوره يف النص بصيغة تراتبية " فأي نص قد حيوز ابلضرورة     

ات اخلطابية، على أكثر من مدار واحد، ويف ىذا الصدد يسعنا أف نطرح تراتبيات مدارات، من مدارات اجلمل إىل ادلدار 
وىكذا دواليك وصواًل إىل ادلدارات السردية وانتهاء ابدلدار األكرب الذي يضّم ادلدارات كلها ُتت لوائو " 

.  مقياس التحديد ىو طبيعة النص من حيث نسيجو السردي واخلطايب واألفق اجلمايل الذي (225،ص2774)إيكو،
ئ عن القراءة اخلطية األفقية، وتفرض عليو حركة مزدوجة حُت يدمج وعيو تتخذه التجربة األدبية قناعًا كثيفًا ينأى ابلقار 

مبجرى النص . ىذه احلركة ذلا امتداد  عمقي من جهة، وسلوؾ ثنائي، ينشأ من تقدمها إىل األماـ والعودة إىل اخللف من 
ىا العامل التخيلي يف التعبَت عن جهة اثنية، فاجملاؿ الذي يستدعى لو ادلدار يف النص الروائي أييت من صبغة معقدة يتبنا

 زلتواه والتدليل على الكيفية اليت سيقًتحها القارئ من أجل إنتاج معٌت . 
وادلدار وفق ىذا ادلعٌت فرضية متعلقة مببادرة القارئ الذي يصوغها بصورة أولية بعض الشيء يف ىيئة سؤاؿ ) ولكن ما     

اح عنواف مؤقت ) إف احلديث يدور بصورة زلتملة على ىذا األمر (، وعلى ىو مدار احلديث اي ترى (، والذي يًتجم ابقًت 
ىذا يكوف ادلدار أداة من أدوات ما وراء النص يسع النص أف يفًتضها مسبقاً، كما ديكنو احتواءىا بطريقة علنية ُتت 

من ادلدار حىت يقرر إيثار شكل مسجالت للمدار وعناوين وعناوين فرعية وكلمات مفانيح. واحلاؿ أف القارئ إمنا ينطلق 
خصائص العالمة الداللية أو تنوديها مما يكوف موضع االىتماـ، فينشئ بذلك مستوى من االنسجاـ التأويلي 

 .  (226،ص2774)إيكو،
فادلدار النصي وسيلة قرائية متّهد الطريق للوصوؿ إىل موضوع النص الذي يكوف عادة مطواًي يف نسيج النص مبتعداً    

اللغوية اليت ينسج هبا عن متناوؿ القارئ، وىذا ما يستدعي التأويل يف سَتورة القراءة بوصفو حداثً ضرورايً للنص  أبنشطتو
الذي يكوف مداره معقداً ال يسمح للقراءة اخلطية أف تدخل إىل عادلو الداليل، وال يستجيب لألسئلة التقليدية العامة اليت 

 توّجو إىل نظامو اخلاص .  
 اء التأويل سيمي -2  

إن لفظ التأويل ليس جديداً، كان قدؽلًا يعين التغلب على مسافة زمنية أو لغوية ما من ادلعىن، ومع احملدثٌن خاصة       
دلتاي اكتسب ىذا ادلصطلح محولة جديدة تتعلق بوضع قواعد كلية لفهم النصوص، وابلتحكيم بٌن التأويالت . أما بعد 

ىن أكثر اتساعًا من وضع قواعد عامة لفهم النصوص، وذلك نتيجة التحويل الذي قام بو دلتاي فإن التأويل سيأخذ مع
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ىايدكر من األبستمولوجيا إىل األنطلوجيا، وبذلك صار ما يقصد ابلتأويل ضمن ىذا األفق اجلديد، ىو فلسفة التأويل 
وي للتجربة البشرية من جهة ما ىو زلايث ذلا اليت تتجاوز ادلنظور ادليتودولوجي إىل شروط إمكانو اليت تتناول الطابع اللغ

. فالتأويل يف الفلسفة اذلًنمينوطيقية فهم ػلدث من خاللو امتالك للمعىن  (21،ص2992)بن حسن،وللوجود يف العامل 
يف  ادلضمر يف النص من جهة عالقاتو الداخلية وعالقاتو ابلعامل والذات أيضاً، كما يعّد يف ىذه الفلسفة اللحظة اجلوىرية

 . (22،ص2222) راسييت،احلياة اإلنسانية 
يدير العملية التأويلية قدرة على ربط اجلزء ابلكل أو إعادتو إىل الكل، وتفريغ الكل إىل أجزاءه، وما ػلرك ىذه القدرة     

الربط إىل العامل ىو اخلربة اجلمالية اليت تلتقط الفعاليات اليت تشّد اجلزء إىل الكل ضمن عالقة داخلية، مث اخلروج هبذا 
والوجود وفق ذاتية القارئ اليت تكون مزغلًا معقدًا من سياق ثقايف واجتماعي ومناخ التلقي والتشكالت التارؼلية وأعراف 

 النصوص والقراءات السابقة، وصواًل إىل حلظة استظهار ذبربة النص والتعايش معها عرب ذبربة الذات . 
يائي، ربكمو قواعد ومعايًن، إذ تكون حرية التأويالت مقيدة ابلقواعد اللسانية ينظر إىل التأويل أبنو نشاط سيم   

والسيميائية للنص، ما دامت ىذه احلرية جزًءا من اآللية التوليدية للنص، ذلذا السبب ينبغي أن ينظر إىل النص على أنو 
 .  (12،ص2222)بوعزة،وسيط لتأويالتو اخلاصة 

لتأويل، علا التأويل الداليل والتأويل النقدي، التأويل الداليل ىو نتاج السًنورة اليت يقوم من وؽليز إيكو بٌن ظلطٌن من ا    
خالذلا ادلرسل إليو، يف مواجهة التجلي اخلطي للنص دبلئو ابدلعىن، أما التأويل النقدي أو السيميائي على النقيض ػلاول 

تو الداللية.  وتشكل احلدود وادلعايًن شليزات التأويل السيميائي تفسًن األسباب البنيوية اليت سبكن النص من إنتاج أتويال
الذي ػلاول تفسًن اإلسرتاتيجية ادلتحكمة يف عملية التوليد والفهم، بغاية فهم النص بطريقة اقتصادية صائبة، ابدلقابل 

ذا التأويل، وتستبعد أتويالً يكتفي التأويل الداليل إبسقاط دالالت على النص دون تفسًن لألسباب البنيوية اليت تشجع ى
 . ( 19،ص2222)بو عزة،آخر 
إن البحث عن قصد النص من خالل التأويل ال يعمل على قطع الصلة بٌن العمل األديب والعامل اخلارجي جبعلو      

ة، وبوصفو موضوعًا مكتفيًا بذاتو، بل ابألحرى ىو خلق توتر أديب بٌن القول بوصفو اتصاليًا وػليل إىل اخلارج من انحي
، فقصد النص أو ىدفو ال يعين نية ادلؤلف ادلفرتضة (12،ص2991) شولز،الاتصاليًا وػليل إىل ذاتو من انحية أخرى 

أو معيش الكاتب الذي ؽلكن للقارئ أن ينتقل إليو، بل ما يريده النص ىو أن نضع أنفسنا يف معناه ابالذباه نفسو، وإذا  
عالقات الداخلية التابعة اليت تشكل اثبت النص، فالتأويل ىو سلوك طريق الفكر اليت كان الشرح ىو إبراز البنية، أي ال

 .  (222،ص 2222)ريكور،فتحها النص 
ويقتضي إصلاز التأويل السيميائي انتقاء زلتوايت سيميائية نصية عرب ربينب بنيات خطابية وسردية وعاملية وآيديولوجية،     

 :( 21،ص2229)عمري،لنص الروائي آلة لتوليد العوامل ادلمكنة اليت ىي  وىو تعاون أتويلي ينطلق من عد ا
 عامل احلكاية : أي ادلنحى الذي تتطور فيو األحداث  -
 عامل الشخصيات : أي ادلواقف االفرتاضية أو االنتظارات احملتملة اليت تبنيها شخصية حول عامل شخصية أخرى  -



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(301) 

حتمايل الذي ينجزه قارئ متعاون، وينسبو إىل عامل الشخصيات وعامل احلكاية، عامل القارئ : أي النشاط التوقعي اال -
 بناء على ذباربو وقدراتو ادلوسوعية .    

وبذلك يتحرك التأويل للنص الروائي  وفق ادلد اإلبداعي الذي ال ؽلكن التّخلي عنو ، مثل القيمة الفنية واجلمالية والرؤية    
وصواًل إىل الكاتب الذي أنتج نصو يف سياق ثقايف واجتماعي زلددين، فاذلدف التعبًني  النوعية اليت يصدر منها النص

مالزم للنص األديب بوصف األديب عنصراً يف رلتمع وذااتً تنزع إىل طرح رؤاىا عرب شلارسة اخللق اجلمايل، لكن الفهم منقاد 
صاً، وىذه احلالة التقمصية ىي الوسيلة اليت تشحذ دلنطق النص، يتقمص فيو القارئ دور األديب وىو يصّمم عملو وينتج ن

 التعاضد التأويلي مع النص الذي ؽلّد جسراً يلتقي عليو ادلؤلف والقارئ أو يفرتقان .
 املبحث األول : عوامل التصّيل ومدارات الن    

لة سردية متزج أكثر من عامل ختيل يف تنسج رواية القراف العاشر سلسلة من العوامل ادلتخيلة، وكثَتاً ما تقدـ يف إطار مج      
بنيتها النصية . ىذه الصياغة ادلعقدة ادللتبسة تفرض على دارسها أربع مهمات شاقة متزامنة مع موضوع الدراسة، األوىل 

ج النص، ترتبط بتشخيص نوعية العوامل ادلتخيلة اليت تكّوف الرواية، والثانية وصف الكيفية اليت تتعالق هبا تلك العوامل يف نسي
والثالثة تعيُت البنية الزمنية اليت تسيل فيها األحداث وتتحقق احلكاية، والرابعة توصيف اخلطاابت اليت تنهض ابحلكاية 

 وتوجهها .
لدينا ابتداء عامل القصة ادلتخيلة الطبيعي الذي يشمل األحداث والشخصيات يف عالقاهتا وتفاعالهتا، مث أييت عامل         

اً إىل جنب مع عامل التخيل الواقعي، وىذا العامل الثاين بدوره مركب من رلموعة من األنساؽ التخيلية، فهو ختيل آخر جنب
مزيج من أحالـ اليقظة واحللم ادلنامي والتخيالت ادلهلوسة، وديكن وصف ىذا العامل من حيث ارتباطو حباطـو احلفيد أبنو 

دقة بو، وتبعًا لذلك سينتمي إىل عامل الغريب ألف " ىذه األحداث عامل الوىم الذي يدور فيو حاطـو بفعل األزمة احمل
الطبيعية ظاىراًي ديكنها أف أتخذ تفسَتًا عقالنياً، وعندئذ منر من العجائيب إىل الغريب  -فوؽ

. ويظهرعامل ختيل اثلث يستلم جزءًا من عوامل التخيل يربز من خالؿ الِعرافة والسحر  (52،ص2771)تودوروف،"
اخات الصوفية، ومبدأ ىذا العامل راجع إىل حاطـو اجلد مث ديتد إىل العرّافة ادلمثلة الرئيسية لو يف الرواية، وديكن تصنيفو وادلن

الطبيعي "  –طبيعية " تقدـ نفسها بصفتها عجائبية وتنتهي بقبوؿ لفوؽ  -يف العامل العجائيب ألنو قائم على عناصر فوؽ
 .   (53،ص2771)تودوروف،

كب الرواية من عشرة مقاطع سردية متفاوتة يف الطوؿ، وتتخذ ذلا العنواانت اتآتية : ) البيت /حاطـو / حاطـو مرة تًت      
أخرى / األخ / األخ مرة أخرى / الزوجة / الثالثة / العرّافة / حاطـو ...أيضاً / البيت ...كرة أخَتة (، وتتمحور الرواية 

لل فيها سواء كاف السرد مباشرًا عنو أـ كاف من خالؿ شخصيات أخرى أـ حوؿ حاطـو احلفيد وتدور عنو، وىو متخ
أحداث ذات صلة ابلقصة األساسية، وحُت خيتلف ادلقطع السردي وأييت احلديث عن الشخصيات وأفعاذلا، يبقى 

وشخصية يف  األسلوب السردي واحداً، فكل ادلقاطع تقدـ بضمَت ادلتكلم، إذ يتماىى السارد مع ادلسرود بوصفو سارداً 
آف، ذااًت وموضوعًا يف وقت معًا . لكن ىذا التداخل يبقى نسبيًا ألف " درجات حضور السارد ديكن أف تكوف شديدة 
التنوع، ال ألف تدخالتو ديكن أف تتفاوت يف درجة الكتماف، بل كذلك ألف للقصة وسيلة إضافية جتعل السارد حاضراً، 
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ادلتخيل، وبوسع السارد أف يقوؿ ) أان ( دوف أف يتدخل يف العامل ادلتخيل، وذلك أبف ال  وتتمثل يف إبرازه ماثاًل داخل العامل
. ديثل السارد القناة اليت  (34،ص2772)تودوروف،يقدـ نفسو شخصية من الشخصيات بل مؤلفًا يكتب الكتاب "

تصاؿ مع ادلسرود لو، وىو الذي يتحقق منها السرد وىو الناطق بلساف اخلطاب السردي، وىو الوسيط الذي يقيم صلة اال
يرتب العرض، وىو من يقرر ما الذي جيب أف يقاؿ، وكيف جيب أف يقاؿ خصوصًا من أية وجهة نظر، وأبي تسلسل، 
وما الذي جيب أف يًتؾ، ويف حالة الضرورة فإف السارد سوؼ يدافع عن القابلية لقوؿ القصة، ويعلق على دروسها 

 .  (52،ص0222)مانفريد،وأغراضها ورسائلها 
وفق ادلقاطع السردية العشرة اليت تتألف منها الرواية ديكن ُتديد ادلدارات النصية انطالقًا من عوامل التخيل الثالثة :       

عامل التخيل الطبيعي وعامل الوىم الغريب وعامل العجائيب، ويشكل حاطـو احلفيد زلور ىذه العوامل الثالثة، وُتـو حولو كل 
، ومنو تصدر جل إنشاءات اخلطاب وتعود إليو، فهو يُرى يف كل مفاصل الرواية، وينعكس من خالؿ مدارات النص

الشخصيات، وىو بدورانو يف ىذه العوامل الثالثة ديثل ادلدار األكرب للرواية، وتتجمع حولو مدارات النص األخرى برابط 
 عوامل . واحد ىو األزمة اليت ُتيط بو وتسحبو إىل مسَت معقد بُت تلك ال

يصطبغ خطاب السارد على اختالفو من مقطع إىل آخر بطبيعة العامل الذي يتحرؾ فيو حاطـو احلفيد، وجيمع إىل      
بنيتو النصية سجالت كالمية متعددة ُتاكي ادلناخ الذي جتري فيو األحداث واألفكار، ويتلوف حسب العامل التخيلي 

سطوري والشعري والصويف معاداًل بذلك زلتوى الكياف الداخلي حلاطـو احلفيد ادلسرود بُت اخلطاب ادلعريف والفلسفي واأل
زلاطًا بتساؤؿ قامت مستمر ورؤية مأساوية تًتاءى يف عمـو العوامل التخيلية، مشحونة إبسقاطات الالوعي اليت تتجسد هبا 

دارات ادلتخيلة أبشكاذلا ادلتنوعة، يفتح األشياء صوراً ملتبسة متالحقة دوف ىوادة . وحُت ديرر حاطـو احلفيد على ىذه ادل
لنا النص أفقًا أتويليًا يلوح يف تلك ادلدارات ادلتعلقة حباطـو احلفيد بوصفو ادلأوى البؤري لكل رلرايت القصة وادلدارات 

 النصية ادلًتشحة منها، ومن مث اجملاؿ الذي سيمّد الفاعلية التأويلية مبفاتيحها . 
، فاعليتو يف تقدمي (23،ص2772)حلمداين،رس السرد بوصفو " الكيفية اليت تروى هبا القصة " من جهة اثنية ديا      

القصة على مستوى الزمن، ليخطط لنا بناء زمنيًا معقدًا تتشابك فيو األحداث ويصل ادلخطط السردي يف هناية ادلطاؼ 
حداث وينتج منطق احلكاية. لكن ىذا إىل صيغة ملتوية يصعب الكشف عن التباساهتا وُتديد الزمن الذي يضم األ

التعقيد ديكن فك شفرتو من خالؿ اإلمساؾ حباضر السرد الذي يتمثل بتعرض حاطـو احلفيد إىل االعتداء ابلضرب من 
الثالثة اجملهولُت . وإذا تتبعنا السرد من نقطة احلاضر ىذه، جند أف حاضر الرواية إمجااًل ديتد إىل أكثر من سبع سنُت، 

سرود الفعلي منو ال ديتد سوى إىل أايـ معدودة، تبدأ حبدث االعتداء مث متتد إىل لقاء حاطـو ابلعرافة بعد أايـ لكن ادل
قضاىا ماكثًا يف البيت، وخيتتم حاضر الرواية مبشهد عودة حاطـو إىل بيتو من عملو يف دائرة األحواؿ الشخصية، والباقي 

ة رلهولة، والداللة الباقية على ىذا احلذؼ ىو بلوغ ابن حاطـو احلفيد سنو زلذوؼ كاف فيو حاطـو احلفيد غائباً يف وجه
السابعة . وإذا أتملنا يف التوزيع السردي للزمن احلاضر الذي ال يستغرؽ سوى أايـ معدودة، ننتبو إىل أف مثانية مقاطع 

اسع الذي حيمل عنواف ) حاطـو ...أيضاً (، سردية تفًتشو، ابتداء من ادلقطع الثاين ادلعنوف ) حاطـو ( وانتهاء ابدلقطع الت
والقسم األكرب من عامل التخيل الواقعي تسرد تفاصيلو عرب تقنية االسًتجاع . من انحية أخرى أييت عامل التخيل الطبيعي 
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يف  سواء يف حاضره القصَت أـ ماضيو الطويل، متداخاًل مع عامل التخيل الغريب والعجائيب ادلندرجُت يف قسمهما األكرب
حاضر الرواية . ىذه العوامل التخيلية بوصفها مدارات نصية  تنتج للرواية ثالثة أزمنة : األوؿ طبيعي جتري فيو القصة 
، والثالث غياب الزمن أو الالزمن  ادلتخيلة بطابعها الواقعي، والثاين نفسي ينبعث من عامل الوىم الذي يدور فيو حاطـو

اؼ إليها زمن رابع مستقبلي افًتاضي يطرحو ادلقطع األخَت من الرواية ادلعنوف ) البيت الذي يتسم بو العامل العجائيب، يض
 ... كرة أخَتة ( مقدماً يف إطار ادليتا سرد الذي يتتبع البيت يف أزمنة الحقة . 

ومعاينة لشرطو وديكن توصيف العوامل التخيلية الثالثة من خالؿ منوذج لكل عامل، رصدًا أوليًا دلدار كل واحد منها      
 التأويلي : 

يف ادلقطع السردي ادلعنوف ) األخ ..مرة أخرى ( الذي جيري يف عامل التخيل الواقعي، يتم إخباران عن حاطـو احلفيد     
 من خالؿ أخيو الكبَت، ويدرؾ يف وعيو، ويف الوقت نفسو تصلنا أخبار عنو ألنو يف موقع السارد والشخصية يف آف : 

ف إن أخي ىذا سيبقى عدمي الفهم لخلحياة ال يعرف كيف يخلتذ هبا ...الخلذة ..آه ذلك الطعم الذي "  أتعر        
حيول جسدي إىل فم كبري ال يرتوي منو ..أتعرف أن مكان ىذا ىنا ونقرت عخلى صدر املتسول فرتاجع جسمو ..إنو 

 .  (42،ص0225رحيم،) ال يفهم، إنو ال يفهم "
ضي القصة وتردان معلومات عن األخ الكبَت الذي ينغمس يف موارد اللذة وىو شخصية جيري السرد ىنا يف ما        

المبالية وال ينوي الشروع بعمل أو ختطيط حياتو، ويظهر حاطـو احلفيد مقدمًا من منظور األخ الكبَت، لينشأ مداراف 
وجهة نظر األخ الكبَت . ويربز ادلداراف  نصياف، األوؿ مرتبط مبنظور األخ الكبَت عموماً، والثاين وصف حلاطـو احلفيد من

موقفُت متعارضُت متقاطعُت، ديثل األخ الكبَت موقف النظرة ادلنفلتة للحياة ادلتحددة ابللذة والالمباالة، أما حاطـو احلفيد 
عيش فيها ادلتطابق فينتمي إىل ادلوقف القيمي التوازين للحياة ادلتصاحل مع قوانينها ادلوضوعية ادلنسجم مع أىدافها وكيفية ال

مع ادلتفق عليو يف احلياة ، وحُت يلتقي االثناف، األخ الكبَت بنهجو االحنرايف وجتسداتو السلبية مثل االنتهازية واألاننية، 
وحاطـو احلفيد بوصفو منوذجًا لالستقامة، حيدث التنافر ويتجو النص إىل معٌت الثنائية اليت ديكن أف تغدو قاعدة النبناء 

خالؿ قطيب اخلَت والشر، لكن زلاولة الوقوؼ ادلتوازف على قطب اخلَت يف الثنائية يبقى معرضًا خللخلة، ألف  النص من
وجود قطب يقتضي حضور اتآخر، وىي التجربة اليت سيخوض غمارىا حاطـو احلفيد، وديتد هبا النص إىل مسارات 

 ستنطق يف مدايهتا ادلقًتحة .أخرى مستكمالً أبعد نقطة ديكن أف تنضح هبا تلك التجربة حُت ت
وؽليل إىل إخبار  ،العامل العجائيب،  ينزع السرد زلتواه القصصي إىليف ادلقطع السردي ادلعنون ) الثالثة ( الذي ينتمي      

ويدور ىؤالء الثالثة يف سلطط إليقاع الشر ابألطراف الذين يتوجهون  ،تغيب فيو صورة ما غلري سرده ،ذبريدي غامض
وحاطوم احلفيد ظلوذج ابرز لفعلهم العدواين  ،ومسارىم يف ىذا الفعل متعدد يطال اإلنسان يف مسالك سلتلفة ،إليهم

 االنتقامي : 
ليست والدة بل انبثاق حمتبس حللم الكراىية واحلقد ..  ،" من رحم الغضب خرجنا .. من قلب الشقاء نبتنا    

 بكينا عليو. . كانت ىي ادلرة األوىل واألخًنة .."اجتهنا إبدياء روحي من امن اليو . قسينا عليو و 
 ( . 12ص،0225رحيم،)
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 ٩١٩١يف مستوى اإلحالة يعود مرجع ىؤالء الثالثة إىل مسرحية مستوحاة من رواية للكاتب الفرنسي ألًن ىوسون )     
مثّلها  ٩١٩١رح يف مصر عام وادلسرحية اليت ذلا العنوان نفسو ظهرت على خشبة  ادلس ،( ربمل عنوان ) طبيخ ادلالئكة (

وتتحدث رواية ىوسون عن ثالثة سجناء يهربون من  ،من عرفوا يف وقتو بثالثي أضواء ادلسرح يف إطار كوميدي اجتماعي
 .  )موسوعة الويكيبداي يف النت(السجن ليصادفهم العديد من العقبات حٌن ػلاولون العودة إىل شلارسة حياهتم الطبيعية 

ومل يبق إال عددىم  ،مت إخالؤىا من مرجعيتها وحولت إىل سياق آخر ، رواية القران العاشر أت ي شبحيةلكن صورهتم يف   
وقد منحوا سلطة  ،والتعويذة اليت صنعها حاطوم اجلد يف النص ،وكوهنم ىربوا من قيدىم الذي ؽلثلو السجن يف ادلرجع

اين ينتمي إىل عامل السحر واجلن، ويف احلالتٌن ىم عالمة على والث ،األول ػليل إىل خفااي الواقع ،طاغية  سبر يف سياقٌن
 ،وجود قوى خفية زبطط لصنع مأزق ينسحب إليو اإلنسان ليدور يف فلك اخلنوع والتبعية واخلوف والقلق واالضطراب

 ( . ٣ومن خالل استعدائهم للحرية واالستقرار أتوي الداللة إىل بعد رمزي يكتسب منحاه ىذا من شفرة الرقم ) 
وىذه  ،إن فعل الثالثة أي ي من قبيل االنتقام الذي يتجسد بزعزعة احلياة االجتماعية والواقعية عند حاطوم احلفيد    

ويذىب  ،الزعزعة تتخذ ذلا متكًأ يف الصلة االجتماعية ومن مث تسعى إىل بعثرة ىذه الصلة لكي ال تعود إىل االنتظام رلدداً 
وترك آاثر فيو من شأهنا أن  ،ط السردي إىل وجهة أتويلية تدور حول أتثًن اجلد يف احلفيدادلدار النصي وفق ىذا التخطي

يرشدان إىل ىذا ادلعىن طبيعة االسم ادلختار للشخصيتٌن،  .تشكل حجر عثرة يف مسًنة حياتو وصالتو ودوره يف الواقع
وحطم فالانً أىلو إذا كرب فيهم كأهنم دبا محلوه فكالعلا حاطوم الذي يعين يف اللغة السنة الشديدة ألهنا ربطم كل شيء ، 

، وغلتمع ادلعنيان يف حاطوم اجلد ، فهم ( 221، ص22ىـ، مج2121)ابن منظور،من أثقاذلم صًنوه شيخًا زلطومًا 
 زلطوم يف نفسو حاطم لغًنه ، أما حاطوم احلفيد فينضم إليو ادلعىن األول مضاعفًا ، فهو ادلستقبل لفعل التحطيم الواقع
عليو من األسرة اواًل ، ومن اجلد اثنياً ، وشلتد يف اضلطامو إىل أقصى مدى بفعل التجربة اثلثاً، وبناء على ذلك يدخل اجلد 
يف دائرة االهتام بوصفو زرع البذرة األوىل دلأزق سيحيط ابحلفيد الحقًا . من جهة اثنية ستوفر التسمية مفتاحًا أتويلياً 

 مسمى واحد . يقرتحو اشرتاك االثنٌن يف 
(، جيري السرد  ٕٗٔ - ٖٛويف ادلقطع السردي ادلعنوف ) حاطـو ...أيضاً ( الذي يستغرؽ ما يعادؿ ثلث الرواية )      

من قبل حاطـو احلفيد، وىو جيمع يف بنيتو عوامل التخيل الثالثة واحلصة الكربى لعامل الوىم الغريب، وبعد عملية استذكار 
ـو احلفيد انطالقًا من حاضر الرواية، ينحدر السرد مباشرة إىل رللس للمحاكمة حيضر فيو كل لفواعل التجربة عند حاط

األطراؼ الفاعلة يف أزمة حاطـو وادلشاركوف يف رلرايت حياتو وتقلباتو، ويروي السارد قصة ذلك الطفل، وسرعاف ما 
ـ اليت ُتدث يف عامل التخيل الواقعي، يسقط قناعها ويشف وجو حاطـو احلفيد، و داخل عامل الوىم تعرض قصة حاطو 

ويتم الضغط يف احملاكمة على نقاط زلورية يف حياة حاطـو خصوصا عالقتو أبمو وأخيو الكبَت، وىي عالقة سلبية تغيب 
فيها األلفة األسرية، ويتموضع حاطـو يف موضع ادلتسلط عليو من طرؼ األخ والتعنيف واإلمهاؿ من طرؼ األـ،  وىو 

 حنينو إىل أبيو الذي لّفو ادلوت مبكراً : مستغرؽ يف 
" سأروي لكم حكاية قدمية . كان ىناك صيب يبيع احلخلوى يف األزقة واحلواري وكان حيخلو لو يف اايم الصيف        

القائظ أن يستظل جدران البيوت العالية فيضع صينية احلخلوى أما عيناه فتنظران بعيداً، لو مر أحد أمامو ملا انتبو ..  
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انت الصور تتقافز إىل ذاكرتو فتعيد إليو طعم الفزع لذلك اليوم وأكثر تخلك الصور أتثريًا عخليو ىي صورة أمو وسط ك
جمموعة من نساء احملخلة وعويل يتمطى من حناجرىم كصفارة إنذار تنبئ ابلشر القادم. .. وعرف الصيب فيما بعد أن 

 .   (62،ص0225أابه مات ولن يراه اثنية " )رحيم،
متر احملاكمة ىنا ضمن عامل الوىم يف نسق ختيلي ديثلو حلم اليقظة، ويسعى حاطـو احلفيد من خالذلا إىل اسًتداد       

حقو الذي سيعيد لو توازنو ادلفقود، لكن خالؼ ذلك ىو ما حيدث يف احلقيقة، ألف نتائج ىذه احملاكمة متنحو تعويضاً 
ذا ما يفسر البقاء يف عامل الوىم بعد انقضاء احملاكمة اليت يفًتض أهنا ردمت سلبيًا دلا مت الفشل يف ُتقيقو واقعياً، وى

الفجوة اليت سقط فيها حاطـو احلفيد، وتبعًا لذلك يستمر ُتركو يف مسارات عامل الوىم، ويبقى يف دوامة الفوضى اليت 
يعيد لو االستقرار، ليشَت مدار حلم  ختتلط فيها ادلضامُت ومعها تغيب صورة الذات الواضحة، ويفشل يف العثور على زلور

اليقظة بذلك إىل التناقض الذي يدور فيو حاطـو احلفيد بُت زمن واقعي ال ديكن اإلمساؾ بو بفعل إحاطتو بزمن نفسي 
يتساقط من هتوديات عامل الوىم ادلتنوعة . ديثل ىذا التناقض بوابة النفتاح عامل التخيل العجائيب، وانسحاب حاطـو احلفيد 

ليو، وادلصادقة على كل ما يرد منو، ويف الوقت نفسو يغدو وسيلة لدديومة التناقض بوصفو ملجًأ مؤقتًا النطوائو على إ
 خديعة مت تصويرىا مالذاً آمناً . 

 ادلبحث الثاين : تقّلب الشخصية واخلطاب مداراً نصياً 
حينما تدعلها حالة غامضة  ،االبن احلفيد ( ترتبط الوحدة السردية ببوابة التقلب يف مزاج الشخصية ) حاطوم      

زبتلط فيو التصورات وسبتزج من غًن عالقات واضحة . ينطلق ىذا ادلسار من  ،تنتكس الشخصية من خالذلا إىل مناخ قامت
حلظة انفصال عن الواقعي الذي يشد حاطومًا إىل أرض اثبتة ربمل عليها حياة أليفة شلتدة خبطوطها العريضة مضاءة 

 ،هتا االجتماعية القارة وأفكارىا ادلوضوعية . تقذف الشخصية بعد غياب صورة الواقع عن وعيها إىل عوامل غامضةبصال
االنفصال عن الواقع ادلوضوعي  ،وىنا يعمل التقلب بوصفو مداراً سينتج وحدة سردية تنشأ عرب ثنائية االتصال واالنفصال

واالتصال بواقع آخر لو صورة سلتلفة ال تنتمي يف طبيعتها أو  ،يب بدىيالذي ذبري فيو حركة الشخصية ابنتظام ومنطق سب
ويرمي  ،إىل حد االختالف التام الذي يضّيع قوى العقل والبصًنة ،معطياهتا إىل نسق منظم أو موافق لوضع بشري مألوف

 ابلشعور يف متاىة ملبدة . 
 ،وتعمل آلية مركزية يف توليد الوحدات السردية ،تخيلي للروايةتشكل ثنائية االتصال واالنفصال بوابة النسراد العامل ال    

ونلقى أثر ىذه الثنائية يف كثًن من مقاطع الرواية وأجزاء القصة . وإذا كانت ادلدارات زبتلف حبكم بنية الرواية اليت سبتاز 
يف كل تلك  ،ر التقلب يبقىفإن مدا ،ابلتنوع والتوسع على مستوى األمكنة واألحداث والشخصيات وادللفوظات السردية

عاماًل فاعاًل يف تولد احلكاية وربركها ابذباىات متباينة . صورة حاطوم احلفيد تربز وىي تتقلب بٌن  ،ادلعطيات السردية
عامل الواقع ومتاىة الوىم، وعرب ىذا التقلب يرتدي النص أقنعتو اليت ربقق ربوالت داللية وتذىب هبا إىل مسارات سلتلفة، 

 وقت نفسو يتم تكثيف الرؤى اليت استعًنت ذلا ىذه العوامل وبنياهتا ادلنتجة للمعىن . ويف ال
ومرور الفاعلية السردية عليها دبزيد من التحريف  ،على الرغم من تعدد ادلدارات اليت يطرحها النص يف مفاصل الرواية   

إال إن خيطًا دالليًا واحدا ػلاول ذبميع تلك  ،ليةوالتعقيد إىل احلد الذي تفقد فيو ىذه ادلدارات النصية صالهتا الدال
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ويؤسس ادلنطق السردي إنتاجاً  ،ادلدارات إىل زليطها الداليل . ىناك إحلاح من النص على داللة ؽلسك هبا النص أحياانً 
اخلفي يف حركة وأحيااًن  يرتكها النص ويسًن ابذباه التقنع بدالالت أخر . ىذا اخليط الداليل يتجلى بذلك التأكيد  ،ذلا

 ،ال بد لو أن يتقمص سلوكو ويعانق فكره ،العامل التخيلي على حتمية أن حاطوم احلفيد ال بد لو أن يلتحق حباطوم األكرب
وينتهي إىل النهاية نفسها . ىذه الداللة الغائبة يف احملتوى السردي تنتج  ،وسيدخل يف مسار يكاد يطابق فيو مسار جده

وتتحكم يف سًنورة القصة وتقف خلف نوعية االختيارات  ،ذات السجالت ادلتعددة من جهة لنا سلسلة من اخلطاابت
 السردية اليت تضمها الرواية من جهة أخرى . 

وىو  ،يشرع السرد بتدشٌن مدار التقلب من حلظة تعرض حاطوم االبن حلدث الضرب واالعتداء من الثالثة اجملهولٌن    
 خارج من صالة السينما : 

كان فمي ينفتح مع كل ضربة بصرخة سرعان ما أكتمها رغم اآلالم اليت تتدافع للخروج من جسدي ...الذي   "    
 .   (22،ص 0225)رحيم، أحسست أبنو يتمزق بتلك الضرابت القوية اخلبًنة بفنون الضرب واالعتداء "

ال سيما أن ما مّر بو كان يسًن  ،عليووحٌن يعجز حاطوم احلفيد عن اقرتاح تفسًن مقنع العتداء ىؤالء الثالثة       
غلد نفسو مدفوعاً  ،ال ربتوي رلرايت حياتو على مفاجآت ،خالف توقعاتو وشكل صدمة لتصوراتو بوصفو شخصاً مسادلاً 

يف هناية األمر إىل البحث عن معناه خارج التفكًن ادلوضوعي ومنطق األشياء . ينفتح الباب ىنا على مصراعيو لدخول 
غلده أو يظن أنو سيجده عند  ،األمر الذي غلعلو يتجو إىل ظلط مغاير لتفسًن ىذا احلدث ،الين إىل وعيوهنج غًن عق

 ،العرّافة اليت تكتمل ذلا كل مقدمات اإليقاع حباطوم يف متاىة العرافة وفوضى التفسًنات اليت ال تنتمي إىل حقائق ملموسة
 وال تنسجم مع توجهات حاطوم الواقعية . 

ربركها البؤرة التقلبية اليت تولدت يف كيان  ،لتقلب اليت انفتحت إثر حادثة االعتداء سبتد إىل صور أخرى من التقلببوابة ا  
وأي ي فعل التقلب فيها بٌن عامل األحالم والكوابيس وعامل العجائيب والعامل  ،لننتقل إىل عوامل التقلب ىذه ادلرة ،حاطوم

ومعها يتنقل حاطوم يف ثالثة أزمنة رلتمعة يف حلظة واحدة  ،ه التقلبات يف تلك العواملالواقعي مع غياب اخليوط الرابطة ذلذ
: زمن ادلاضي واحلاضر وادلستقبل، والسؤال الذي ال يلقى جواابً ينقلب بدوره ويتشظى إىل أسئلة أخرى متالحقة متداخلة 

 تقتص من صورة الشخصية ادلوضوعية وتشّوه رؤيتها لنفسها وما حوذلا . 
نرى أن تقلب حاطوم يف العوامل الثالثة  ،وضلاول قراءتو من وجهة نظر الداللة ،وحٌن نعاين التقلب بوصفو مداراً نصياً      

وكل تقلب يف عامل  ،حادلا يتم العبور من عامل التقلب الواقعي إىل احللمي أو الغرائيب والعجائيب ،ؼلطط لنا وجهات أتويلية
 ع ابلنص إىل مفرتض أتويلي ؼلتلف عنو يف عامل تقلب آخر . من ىذه العوامل الثالثة ينز 

يتجو  ،وعامل الربط ادلتٌن بٌن حاطوم االبن وحاطوم اجلد ،يف عامل العجائيب الذي يشكل حاطوم اجلد عالمتو البارزة    
عل العالقة الغامضة بٌن والقلق اإلنساين احملتدم بف ،النص إىل خلق معىن يشًن إىل ذلك الصراع األزيل بٌن ادلادة والروح

ادلرئي والالمرئي يف الوجود . ويف عامل الوىم يسًن النص صوب فكرة االضطراب الذي يغزو ادلنظومة النفسية حلاطوم نتيجة 
وفقدانو ألبيو الذي كان ؽلثل مأوى آمناً لو وربقيقاً للدفء  ،ال سيما قسوة األم عليو من جهة ،عدم إغلابية صالتو األسرية



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 
(331) 

ي واإلحساس ابلرابطة األسرية من جهة أخرى . ويف عامل الواقع تتجو الداللة إىل مشكلة تسلط األخ األكرب الشعور 
 بفعل استقرار حياة حاطوم وانتظامها مادايً ومعنوايً .  ،وحقده عليو

اليت امتصها النص  ػلضر يف القصة واخلطاب وادلرجعيات ،يعمل التقلب بوصفو مداراً نصياً يف أكثر من مستوى للرواية    
وزبطيط البنية السطحية للنص . يف الوحدة  ،ويغدو يف هناية األمر وسيلة سردية للتكوين الروائي ،وكونت جزءًا من بنيتو

ويتم  ،ػلدث التقلب وتنشأ عندان صوراتن متناقضتان للحوذي ،السردية اليت تدور عن ركوب حاطوم االبن عربة احلوذي
 خرى من بوابة استيقاظ حاطوم من غفوتو يف عربة احلوذي : االنتقال من صورة إىل أ

نعم .. سأذىب اآلن وال حتاول االقرتاب فسوطي ىذا ضرابتو مؤدلة جدا ولو كان احلصان يتكلم ألخربك ..  -"    
قهقو عاليًا ومضى ملهبًا ظهر احلصان العجوز ابلسوط فتحامل ادلسكٌن على نفسو  ،أليس كذلك أيها التعيس

ع ابلعدو / اي لو من سيء ما الذي غًنه .. ىل كان خيدعين؟ جيب أن أترك ىذه العادة السخيفة وأدع األسئلة وأسر 
 لغًني . أدرت رأسي يف ادلكان ..كانت مقربة كبًنة جدًا والقبور مرتاصة كجنود ابنتظار أمر ما . "

 .  (221،ص0225)رحيم،
يظهر التقلب يف ىذا ادلقطع مدارا نصيًا ؼلطط أفقًا للقراءة حٌن أي ي سلوك احلوذي وكالمو على الضد شلا كاان عليو    

قبل دخول حاطوم يف غفوة سريعة . الصورة اإلغلابية اليت قدمها احلوذي حلصانو وعربتو وطريقة تعاملو واخللفية التارؼلية 
وىي اللحظة اليت ػلدث  ،إىل صورة سلبية ضمن فاصلة الغفوة اليت مر هبا حاطوم كل ذلك استحال  ،ادلشرقة لو ولعملو

فيها االنتقال . ربول احلوذي إىل صورتو ادلناقضة يعكس تقلب حاطوم بٌن عادلٌن من دون عتبة تفصل عملية االنتقال أو 
 ربّددىا . 

حٌن يتم ترك احلدث ادلسرود من أجل التوسع إىل صلد للتقلب بوصفو مدارًا نصيًا سبثيالت خطابية  ،من جهة أخرى     
 ،وتكون يف النهاية خصيصة أسلوبية تعمل ابلتوازي مع القصة ،أشكال خطابية متعددة ذبتمع يف نسيج نصي واحد

وتوسع رلال الرؤية السردية حٌن يشرع السارد هبذه االنتقاالت اخلطابية خالقًا ظلوذجًا نصيًا معقدًا بكثافة زلمولو 
ينحدر السرد يف إخباره عن بناء البيت إىل  ،طوري والصويف وادلعريف والتارؼلي . يف اجلملة السردية ادلعنونة ابلبيتاألس

 خطاب احتمايل يضفي تعمية على طبيعة البيت الذي غلري السرد عنو : 
س من أعلى " اكتمل السقف الكبًن الذي يغطي جزًءا من )) احلوش (( والغرفتٌن واختفت أشعة الشم      

أرضيتيهما ألمد قد يطوي طلوع وغروب ال حيصى وىو بعيد .. كانت الضخور أتتيين حمملة على ظهور محًن وبغال 
الكائنات بدرجاهتا  ،أم اجلميع ،مطأطة الرؤوس تتهادى يف سًنىا الثقيل ..صخور. .صخور. . قددية قدم األرض

 ،ىي زرع اجلميع ونبتهم ومن مث مهبطهم حنو نسيجها األبدي ،بدًءا بصمت ادلقابر وانتهاء بصرخة الرضيع األوىل
صخور اجتثت من ضلع قمة عصية أو رمبا سورا لقلعة حصينة بناىا قائد استبدل دمو بدم أزرق معلنًا عن شجرة 

منيف بناه مهراجا لتاجا أبدية رمبا عتق األايم يف ذاكرة الناس تنفح فيها روح  ،ألصالة عائلة كانت ..قصر فخم
لقداسة واأللوىية فتعبد .. جزء من مذبح سالت عليو دماء العذراوات وسط دمدمات الكهنة وحاملي البخور وىم ا

يدورون حول أعمدة رخامية يف ليلة قمرية ..سور دلدينة تكسرت عليو رماح األعداء .. سدًا منيعًا حيجز مياه هنر 
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ٌن حيلم بتحول ) ادلقلع ( إىل فردوس صخري خوفًا من ىيجانو .. أو أتت مفصولة من جسد صخرة مبعول سج
حيول سجاين العامل إىل متاثيل صخرية تتفتت كل يوم مبعاول تضرب بقوة وتصميم أبيدي سجينة اليأس والقنوط لتعود 

 . (1-6،ص0225)رحيم، يف الليل كما كانت متاثيل صخرية ابئسة وىكذا ...يف النهاية أعلن عن وجودي . "
متخذًا من موضوعة بناء البيت قناة لتمرير ىذا التوسع  ،ىذا ادلقطع األسطوري ابلتارؼلي ابلواقعي ؽلزج اخلطاب يف    

وتبعًا لذلك يتوسع رلال الداللة وتزداد إشعاعاهتا . ال يتوقف السرد ىنا عند حد مألوف يف إظهار  ،السردي عن البيت
يل صورة البيت، وأي ي تقلب اخلطاب ىنا بصوره ادلتعددة بل يريد اخلطاب من القارئ أن يذىب أبعد يف تشك ،بناء البيت

الصطباغ ما  وانطالقًا من ىذه الصيغة يعمل التقلب مدارًا نصيًا يرشّح البيت ،وسيلة لتحقيق ىذه الفاعلية التدليلية
 سيجري فيو ابلبعد الذي انطوى عليو البيت، واكتسابو إمكانية توسع ادلعٌت . 

 ،ذلك االستدعاء من آفاق معرفية متعددة مث نسجها يف تركيب نصي واحد ،اب يف الروايةومن مظاىر تقلب اخلط    
 ،وربيل القارئ إىل مرجعيات متنوعة سبت إحاطة البنية احلكائية هبا ،وىو أسلوب خاص يلقى لو مدى واسعًا يف الرواية

اً أم ميثيولوجياً أم معرفياً أم اترؼلياً . يف ادلقطع الذي سواء كان ادلرجع فلسفياً أم أسطورايً أم صوفي ،وتقدؽلها زلملة بتنوعاهتا
يدور احلديث فيو عن حاطوم االبن واستحواذ حاطوم اجلد على رلمل أفكاره وحصول حاطوم االبن على التعويذة اليت 

 صلد ىذا التقلب يف اخلطاب :  ،صنعها اجلد للوقاية من األعداء
وجدان رمسا رديئا  ،فتحناىا ويف ما يشبو احلمى ،يف منتصف ليلة مقمرة " أخذهتا مسرعا إىل بيت العرافة ..   

مكتوب حتتو شيء  ،لشخص ذي وجو أنثوي حيمل يف يد سيفا واألخرى مثرة حتمل مثرا غريبا ومربعا فيو أحرف وأرقام
افو وبثبوت أخذان نقرأ سوية )) دل بوجود آاثره على وجود أمسائو وبوجود أمسائو على ثبوت أوص ،يشبو الشعر

إذ حمال أن يقوم الوصف بنفسو فأرابب اجلذب يكشف ذلم عن كمال ذاتو مث يردىم إىل  ،أوصافو على وجود ذاتو
شهود صفاتو مث يرجعهم إىل التعلق أبمسائو مث يردىم إىل مشهود ااثره والسالكون على عكس ىذا فنهاية السالكٌن 

 "طريق ىذا يف ترقيو وىذا يف تدليوبٌن لكن ال مبعىن واحد فرمبا التقيا يف البداية اجملذوبٌن وبداية السالكٌن هناية اجملذو 
 .  (21،ص0225)رحيم،

ينتقل السرد بنا يف ىذا ادلقطع من أجواء السحر وشعوذة العرافٌن وطالمسهم إىل نص ذي صياغة صوفية زلصور بٌن    
ويف  ،(16-11،ص2911)السكندري،دري قوسي تنصيص، نكتشف عند التقّصي أنو يعود البن عطاء هللا السكن

الوقت الذي يدور السرد فيو عن التعويذة وانتماءىا إىل سياق ميثيولوجي صلد النص ادلقتبس يصدر من رؤية صوفية ربملها 
وترتك غًنه من القراء عرضة  ،صياغة خطابية معقدة ملتوية ربدد مستوى التلقي بقارئ متموضع مع الرؤية ادلعرفية نفسها

الفهم أو التأويل احلر الذي ال ينتج من تفاعل حقيقي مع النص . وحٌن نغًن دفة القراءة ابذباه النظر إىل التقلب يف لسوء 
ينشأ عندان اذباه للتأويل ىو أثر يف احلقيقة ذلذا ادلزج اخلطايب  ،شكل اخلطاب بوصفو مدارًا نصيًا يقرتح اسرتاتيجية قرائية

وىو على  ،فق ىذا اإلنشاء النصي إىل زلاولة تقدمي صورة ىي موضع شك حباطوم اجلدآبلية التقلب . تنحرف الداللة و 
  مستوى النص نسج على منوال عدم ادلوثوقية اليت تلف خطاابً من ىذا النوع .
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  مداراً نصياً  ادلبحث الثالث :  اجلنس
وتعمل زلركة  ،خيلي يف كثًن من روابطو الدالليةتتخلل العامل الت ،تشكل الوقائع اجلنسية مدارًا أساسيًا يف الرواية      

ومطورة للحموالت الثقافية يف النص من جهة اثنية . وعلى الرغم من كون ىذا ادلدار ال يستغرق مساحة  ،للقصة من جهة
ارات ويدخل عنصرًا مهمًا يف أجزاءه ولو امتداد أكرب حول مد ،إال إنو فاعل بقوة يف اخلطاب ،سردية طويلة يف الرواية

ويتكئ النص عليو يف الكيفيات اليت يتخذىا العامل التخيلي من  ،أخرى، وؽلارس ىذا ادلدار دوراً كبًناً يف بناء الداللة الروائية
جنباً إىل جنب مع مدارات أخرى ذلا حضور يف الكيفية اليت ينوي النص من خالذلا الوصول  ،أجل أتسيس بنيتو الداللية

وننتبو أنو مشارك  ،القيام دبسح ذلذا ادلدار على مستوى الوحدات السردية للرواية نقف على حركتو إىل بنيتو العميقة . عند
ويف الوقت نفسو  ،يف األفعال اليت تقوم هبا الشخصيات الروائية، ويغدو ىذا ادلدار رلال عقد عالقة بٌن تلك الشخصيات

 قات اليت تلتقي عربىا الشخصيات . أي ي وسيلة لتوليد الدالالت وربوالهتا يف إطار نوعية العال
 ،يرتك النص بصمتو األوىل دلدار اجلنس مع حاطوم االبن يف االعتداء اجلنسي الذي يوشك أن يتعرض لو يف طفولتو   

 لكن حاطوم يدافع عن نفسو :  ،حٌن يقتاده شاب إىل صالة السينما بعد أن أغراه ابدلال
أشار للصيب حادلا رآه أبن يتبعو وعندما توقف الصيب كرد فعل غريزي " كان الرجل يتظاىر ابلتبول .. الذي    

للخوف مسك يده وسحبو لكن الصيب حاول التخلص منو فلم يستطع فما كان منو إال أن ضربو على بطنو بيده 
وىنا حدث شيء غريب إذ سقط الرجل على األرض يتلوى من األمل وأخرج رزمة أوراق نقدية رماىا على الصيب 

  - بصوت ضعيف :قائال
 .  (11،ص0225)رحيم، خذ ىذه لك ..كلها. .أرجوك فك عين ىذا الوجع . " -

ومع ىذه الصياغة يتم إخفاء  ،يعتمد ادلقطع السردي ىنا على تقنية احلذف اليت ذبعلو يصطبغ بشكل ادلسكوت عنو    
بل  ،ال ينبغي للقراءة أن تكتفي دبحتواه ادلسرودليعمل اجلنس عند ىذا احلد مداراً نصياً  ،أتثًن ىذا ادلوقف على الشخصية

ال سيما إن اجلنس يف ىذا احلدث أي ي يف إطار الشذوذ . ادلسكوت  ،ال بد من استغراق يف النص وصواًل إىل ادلغيب فيو
بل ىو سعي إىل أتكيد  ،ليس ادلهم تغليب أحدعلا على اآلخر ،عنو يف ىذا احلدث وسيلة شعرية تضعو بٌن احتمالٌن

لتنشأ عندان بنية  ،وخلق دلسار داليل سوف يلقى امتداده يف سياقات أخرى حٌن ينضم إليها ،فاعليتو يف الشخصية
مت زبطيطها عن طريق مدار اجلنس الذي امتلك طاقتو اإلػلائية الذاىبة أبعد شلا ؽلكن أن يعرب عنو موقف واحد  ،داللية

 ينتمي إىل اجلنس مداراً . 
 ،مرة مع حاطوم اجلد واثنية مع االبن ،وىو مدار مزدوج يف آن ،س وجو آخر حٌن يتعلق األمر ابلعرّافةيربز دلدار اجلن    

وىو ربريك دلدار اجلنس  ،ويقدم ادلدار ىنا يف سياق آخر بعيدا عن الشذوذ . لكن ادلوقف مع اجلد ؼلتلف عنو مع احلفيد
يتمثل بعملية االضلدار اليت يقود إليها اجلنس  ،ى صعيد واحدلكن قامسًا مشرتكًا ػلاول مجعهما عل ،يف فضاءين منفصلٌن

وىو ما يوعز ذلذا ادلدار أن يكتسب  ،مع العرافة سواء من طرف اجلد أم احلفيد، غًن إن داللة االضلدار سلتلفة عند االثنٌن
تفاعلية مع النص بناء على  أفقو ادلفتوح على القراءة بوصفو اسرتاتيجية يتم هبا نقل الفكرة من صيغة ادلوضوع إىل آلية

 حركية ادلدار نفسو . 
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وادلكان احملدد الذي ذبري عليو ىو )قريولة  ،يشرتك حاطوم اجلد مع حاطوم االبن يف فعل ادلمارسة اجلنسية مع العرافة     
 ،ليت أدت إليووغلسد لنا ادلقدمات ا ،ويف الوقت الذي ؼلربان فيو السرد عن وقوع حاطوم االبن يف ىذا الفعل ،السيسم(

 ؼلفي السرد كل ما يتعلق حباطوم اجلد وىو يقدم على ىذا العمل : 
" عاد حاطوم إيل مرة أخرى وىو ابن ثالثٌن ودخل مع العرافة الغرفة وانما على القريولة السيسم / اختالط     

 ،0225 )رحيم،"هتهميي قوة حاطوم األكرب يف مواجبوالدة وانبعاث للتعويذة جديد حت ،األنفاس بعبق جدراين
 .  (21-21ص
وؽلارس وظائف سردية  ،يرصد ربركاهتم ،وىو سارد عليم مطلع على دواخل الشخصيات ،السارد ىنا ىو البيت نفسو   

معلنًا عن رؤيتو دلا تسًن إليو  ،وينفذ من مظهر األشياء إىل جوىرىا ،وىو يقرأ احلدث من داخلو ،تعليقًا وتفسًناً  ،متعددة
خصوصًا ما يتعلق حباطوم اجلد ادلؤسس األول  ،ما ؽلكن أن ينتهي إليو مطاف األفعال اليت تقوم هبا الشخصيةو  ،الوقائع

للبيت وادلتحكم بتوجيو سًنتو إىل غاية معينة سيبقى اآلخرون الذين سيتعاقبون على ىذا البيت خاضعٌن ذلا . والبؤرة اليت 
وتفتح الباب أمام ربقق  ،العتبة اليت تضم فعل اجلنس ،ريولة السيسميصدر منها فعل حاطوم اجلد تظهر ابجتماعو على ق

 اضلراف يف كينونة الشخصية . 
فإنو يقتفي أثره وأي ي اجلنس مع العرافة  ،وانطالقًا من قانون أن حاطوم االبن متخيل بطريقة تقربو من حاطوم اجلد   

إىل حد التطابق فيما ؼلص ادلرحلة الزمنية اليت ػلدث عندىا  ،مسارًا مركزاًي من ادلسارات اليت يلتقي هبا مع حاطوم اجلد
االرتباط اجلنسي مع العرافة متمثاًل بسن الثالثٌن . ويف الوقت الذي تغيب فيو مقدمات النزوع اجلنسي إىل العرافة من 

األمر الذي غلعلو  ،وفإن حاطوم االبن يندفع إىل العرافة بفعل حبثو عن تفسًن العتداء الثالثة علي ،طرف حاطوم اجلد
على الرغم من كون السلوك اجلنسي عند حاطوم االبن ملحقًا ابلقضية األساسية  ،مرشحًا للدخول يف التجربة مع العرافة

 وليس مقصوداً لذاتو، وهبذه الكيفية يتم زبطيط الطريق الذي يفضي إىل اجلنس مع العرافة . 
ومن خالل ذلك  ،تتجو الداللة إىل مسعى إيقاع حاطوم االبن يف الفخ ،وحٌن يغدو اجلنس مع العرافة مدارًا نصياً     

 ؽلكن استطالع ماذا يعين أن ينحدر حاطوم االبن ادلتوازن أسرايً إىل ذلك الفعل : 
وعندما مجعتنا )) قريولة السيسم ((  ،" احندران حنو الوكر ..كنت أخطف ومضات بصرية لوجهو وأرى التحول    

 .  (11،ص0225)رحيم، طويل يف ترويضو " أدركت أن مشواري
سقوط حاطوم االبن يف فخ اجلنس مع العرافة ىو انفتاح لباب الرغبة اليت زبرتق حاجز القيم اليت ال ينوي حاطوم     

وىو ما تسعى إليو العرافة ورباول استنهاض تلك القوة احليوانية اليت ستعمل على إخراج حاطوم من  ،االبن التخلي عنها
أوىام مشوىة صلتو النقية ومن مث سيكون جاىزًا الستقبال ما ستبثو العرافة فيو من  ،رة الثوابت اليت ػلرص عليهادائ

 . ابحلياة
 ،ويظهر منقاداً لرغبتو اجلنسية بقوة ،صلده عند األخ األكرب حلاطوم االبن ،وإذا تتبعنا وجهًا آخر دلدار اجلنس يف الرواية   

وىو يسًن ابذباه آخر ال صلة لو  ،وأصبح ىدفو منصبًا على رغباتو احليوانية ،ق العربدةبوصفو شخصية انتهجت طري
 ،وال يتم إدخال قريولة السيسم يف ذباربو اجلنسية ،حباطوم اجلد واالبن . وىذا يفسر مل ال يشرتك مع العرافة يف فعل اجلنس
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وال ؽلثل موضوعاً لالنتقال  ،ة نداءات غرائزه احليوانيةألنو يقف ابلكامل على الطرف اآلخر الذي يندمج من خاللو يف تلبي
وؼلوض ذبربة االنتقال إىل صيغة ما يف العالقة  ،خالفاً حلاطوم االبن الذي يراد لو أن يتنازع بٌن قوتٌن ،من قيمة إىل أخرى

 بٌن القوتٌن . 
مروراً بطفولة حاطوم االبن وانتقااًل إىل  ،كربوحٌن نستجمع األوجو ادلتعددة دلدار اجلنس يف الرواية ابتداء من اجلد األ    

نكون أمام نسق يشكل جزًءا مهمًا يف البنية  ،وانتهاء ابألخ األكرب ،شبابو وحضور العرافة طرفًا أساسيًا يف ىذا ادلدار
ويعطينا  ،ى الشخصياتويف الوقت نفسو يقتنص دوراً كبًناً يف البنية الداللية للرواية، ويغدو ىذا ادلدار دلياًل عل ،احلكائية

كما يرشدان إىل كيفية تفعيل ادلسار الذي تتخذه الشخصية اعتماداً على مدار   ،مع كل واحد منهم طابعو الشخصي احملدد
اجلنس الذي يربز صراع الشخصية مع نفسها ودور كل شخصية وأتثًنىا يف األخرى، فضاًل عن كونو ؽلثل زلطة انتقال 

ل من الوضع ادلتوازن للشخصية إىل مسار اضلراف . يعمل مدار اجلنس بناء على ىذا سلططاً من موقف إىل آخر ورلال ربو 
 لقوى ادلادة اليت تزاحم قوة الروح ونظام العقل ادلوضوعي وصورة الواقع الواضحة . 

طاً وػلقق لو خي ،يكتسب مدار اجلنس ربوالت داللية حبكم تعدد رلاالت حركتو وحضوره يف أفعال الشخصيات     
وتربز لو تنويعات داللية حٌن يرتبط بوحدة سردية معينة مثل الوحدة ادلتعلقة ابألخ األكرب وطفولة  ،داللية ينتظم الرواية

أو يتعلق الفعل اجلنسي دبكان معٌن يتكرر عليو وىو  ،أو يشرتك يف ذبربة شخصية مثل حاطوم اجلد واحلفيد ،حاطوم
 البيت وربديداً قريولة السيسم . 

تلقى ربوالت داللية ذلا عند كل  ،البنية الداللية اليت ينتجها مدار اجلنس بوصفو ترسيمة افرتاضية زبطط أفقًا للقراءة     
منعطف للقصة وارتباط بشخصية . يسًن مدار اجلنس ضمن حادثة االعتداء على حاطوم االبن يف طفولتو من قبل ذلك 

شلا  ،ومن مث ستقود إىل اضطراب يف جهازه النفسي ،لد يف نفس حاطومالشاب إىل داللة تتعلق بشبح عقدة نفسية ستتو 
بوصف الالوعي مرجاًل فوارًا يكتسح  ،يقربو من حالة عصابية يكون فيها الالوعي منفلتًا من قيود العقل وشروط الضمًن

ئع  . لكن النص ال يسعى العقل ويوجو السلوك وجهة منحرفة عن اإلدراك ادلنطقي واالستجاابت ادلوضوعية لألشياء والوقا
إىل تثبيت العقدة النفسية يف الشخصية بقدر ما ػلاول بناء على ىذا االضطراب الداخلي إدخال حاطوم االبن يف ذبربة 
تنوي اإلػلاء دبعىن آخر استناداً إىل مالمح عقدة نشأت بفعل االعتداء يف الطفولة اليت يرجع إليها منشأ العقد النفسية ال 

 ر موضوعة اجلنس . سيما يف إطا
أساسها غياب القدرة على تفسًن  ،يتخذ مدار اجلنس مع حاطوم االبن شكاًل آخر حٌن يدخل يف عالقة مع العرافة     

وحادلا يتحقق فعل اجلنس على قريولة السيسم مع العرافة ينعطف ادلدار إىل  ،حدث االعتداء عليو من الثالثة اجملهولٌن
وتفتح  ،ق حاطوم االبن إىل دائرة انفالت الرغبة اليت ربدث خرقًا يف التوازن النفسي حلاطومداللة أخرى تشًن إىل انزال

وسقوط يف  ،وىو شكل من أشكال اخلضوع لقوة الشر الكامنة يف الرغبة ،الطريق دلروره إىل ادلعىن السليب للممارسة اجلنسية
 ،م دلنظورىا ادلنحرف وتغليب للفوضى اإلدراكية عند حاطومألن اجلنس مع العرافة استسال ،اللعبة اليت تضطلع هبا العرافة

وغياب للحدود الفاصلة بٌن اخلًن والشر من جهة واختالط احلقيقة ابلزيف من جهة اثنية . وىذه الصورة تطابق حالة 
 حاطوم اجلد ودخولو يف فعل اجلنس مع العرافة . 
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ؽلكننا االنتباه إىل مبدإ سردي غلمع  ،حاطوم اجلد وبينها وحاطوم االبنوإذا قمنا دبقارنة للتواصل اجلنسي بٌن العرافة و      
لكن السياق الذي غلري فيو كل حدث يرشح للممارسة اجلنسية  ،احلالتٌن على مستوى واحد يف فعل اجلنس مع العرافة

ن يف الكيفية حٌن يتشابو حداث ،(11،ص2912)تودوروف، داللة سلتلفة . ىذه اآللية "تنتج ابلضبط شكل اجلناس" 
اليت يقعان هبا لكن السياق يربز لكل حدث داللة مغايرة . وىذه اآللية اجلناسية من شأهنا أن توقفنا على ادلضمر خلف 
الظاىرة ادلتكررة . فيما ؼلص حاطوم األكرب ؽلثل اجلنس مع العرافة على قريولة السيسم زلطة توافق بينهما يف ادلنطلق 

 االبن يسًن ابذباه كسر للتوافق مع النفس وإحداث خلخلة يف توازن القوى الفاعلة يف الكينونة . لكنو مع حاطوم  ،والرؤية
ففي حالة حاطوم اجلد تتجو  ،يتحقق ربول داليل يف مدار اجلنس حٌن ػلدث على قريولة السيسم ،من جهة أخرى   

ويف حالة حاطوم االبن تغدو قريولة  ،الروحية الداللة إىل كون قريولة السيسم مكاان لتقبل ادلغالطة يف أتسيس القيمة
السيسم فخًا الستنهاض قوة الشر اليت تقصي اإلرادة عن تتبع مسار اخلًن . أما يف اإلطار العام فتعد قريولة السيسم 

 يستنسخ كلما تكرر الفعل عليها . ،بوصفها مكان الفعل اجلنسي مبعثاً لوالدة تفضي إىل مأزق وجودي
 : ِقران العنوان / ِقران التأويلادلبحث الرابع 

فهو بنية نصية مكتملة موازية للنص  ،(21ص ،2991 ،)اجلزارؽلثل العنوان مرسلة كاملة يف إنتاجيتها الداللية      
وؽلكن أن  ،أو يتصل ابلداللة العامة الغائبة يف النص ،ومن حيث صلتو ابلنص ؽلكن أن ؽلارس فاعلية أتويلية لو ،األديب

 زفاً على وتر النص نفسو إبشارة مكثفة أت ي من صياغتو احملددة اليت قد تكون مرجعية أو شعرية أو ثقافية . يوازيو ع
 ،األول ذا ي يعٌّن موضوع النص ،وخبصوص العالقة الداللية بٌن العنوان والنص يقرتح ىويك نوعٌن من العنواانت        

 ،)بلعابدنص نفسو مرجعًا لو ويعٌن النص إىل حد جعلو موضوعًا والثاين موضوعي يرجع إىل النص نفسو أي غلعلو ال
 ،ويعدل جنيت ىذا التصور مستعيناً ببعض ادلصطلحات اللسانية ادلتقابلة شليزاً بٌن ادلوضوعة / الثيمة ،(16ص ،2221

وان ادلوضوعي مقاباًل للذا ي فيكون العن ،واخلرب وىو ادلسند الذي نقولو أو طلرب عنو ،أو ادلسند إليو وىو ادلعطى آانء الكالم
 .  (16،ص2221،)بلعابدعند ىويك واخلربي / اإلخباري مقابالً للموضوعي 

والعنوان بوصفو أحد ادلفاتيح التأويلية غلب أن يشوش على األفكار ال أن ػلوذلا إىل قوالب مسكوكة         
 ،حٌن يغدو إطاللة على ما وراء النص وبناء على ىذا يكتسب العنوان مداريتو النصية ،(22،22،ص2221،)إيكو

أو يشكل النص  ،وربفيزًا للقارئ على مالحقة ذبسداتو النصية وصواًل إىل نقطة قد يتمرأى فيها النص من خالل العنوان
 شلاثلة استعارية لعنوانو . 

اية إىل نص ورد يف كتاب ) ػليل عنوان الرواية ) القران العاشر ( ومطلع قصيدة منسوبة البن سينا الذي يتصدر الرو      
" ومما ينسب إىل الشيخ الرئيس ابن جاء فيو  ،ه ( ٩٩٦عيون األنباء يف طبقات األطباء ( البن أيب أصيبعة ادلتوىف ) 

وىو أحنس  ،بيت زحل ،سينا قصيدة فيما حيدث من األمور واألحوال عند قران ادلشرتي وزحل يف بيت اجلدي
لك النحس األكرب وأول القصيدة احذر بين من القران العاشر ومجلة ما قيل يف لكونو بيت زحل حنس الف ،الربوج

 .  (111)ابن أيب أصيبعة،د.ت،ص  ىذه القصيدة من أحوال الترت وقتلهم للخلق وخراهبم للقالع جرى. ..'
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كرب يكون ابقرتان زحل والقران األ ،وقد درج القدماء على االستدالل بقراانت ادلشرتي وزحل على األحوال العادلية       
 ،والتنجيم عمومًا صورة أخرى من صور التنبؤ ،أي البيت العاشر وىو ػلدث كل ألف سنة ،ابدلشرتي يف بيت اجلدي

فحركات األجرام السماوية واجتماعاهتا ولوهنا وكل ما يتعلق هبا كان ىذا كلو يتخذ أساسًا للتنبؤ ابحلوادث ادلستقبلية 
 .  (21،ص2222،)قره
وىو  ،إذا عدان إىل عنوان الرواية نلحظ أنو يتكئ على ظاىرة فلكية من اقرتان كوكب زحل ابدلشرتي يف برج اجلدي       

  ،تسحبنا ىذه البنية إىل بعد زمين من خالل الرقم عشرة ،فنكون أمام بنية نصية كاملة يتوفر عليها العنوان ،القران العاشر 
القران . ترتبط داللة العتبة النصية اليت قدمت هبا الرواية حبركة األجرام وتشًن إىل  كما تضعنا أمام إمكانية أتويلية دلعىن

وذبري نصيحة من األب البنو ليلقى لو حلواًل من شأهنا أن تنجيو من الفاجعة  ،عملية اقرتان تنذر حبلول كارثة يف الواقع
من القراانت تشكل منظومة يتم عربىا تراكم ادلقدمات  فقبل الرقم عشرة ىناك سلسلة ،إنو قران يرهتن إىل الزمن ،ادلتوقعة

 اليت ستفضي إىل احلدث الفادح .
وانطالقًا من فكرة أن النص جهاز عرب لساين يعيد توزيع نظام اللسان ابلربط بٌن كالم تواصلي وأظلاط عديدة من       

وىو ال يبقى عند حدود   ،(22،ص2991،كريستيفافهو بذلك إنتاجية ) ،ادللفوظات السابقة عليو أو ادلتزامنة معو
بقدر ما ؽلارس عملية استنطاق لتلك ادلقوالت واألحداث أو  ،استنساخ ادلقوالت أو احلفاظ على سًنورة األحداث

سوف صلد الستحضار القران العاشر من ادلرجعية  ،ربويرىا دبا يعرب عن الرؤية اجلديدة اليت يتأسس عليها النص احلايل
ويبدو واضحاً ابتداء ٱن بنية النص الروائي تتضمن عناصر تلقى ذلا مقابالت يف بنية العنوان  ،آخر يف الرواية الفلكية ذبسداً 

من خالل معطيات العامل التخيلي اليت تشي بوقوع كارثة  ،لكنها تسًن يف النص ابذباه سلتلف عن مرجعية القران العاشر ،
وىنا يعمل العنوان مدارًا  نصيًا حٌن ربدث الرواية انتقالة للقران العاشر  ،ستنتج يف سياق آخر بعيدًا عن مرجعية العنوان

وحقن النص بدالالت جديدة  ،ومن خلفها سيتم تدليل كل ما تنطوي عليو بنية االستحضار لتلك ادلقولة ،ادلرجعي
األجرام إىل ربقق اآللية  وعند ىذا ادلنعطف ينحدر الرقم عشرة من كونو قرااًن لو حساب يف ،مستوحاة من طاقة ادلرجع

وتبعاً  ،وترتبط ابدلنظور الذي يقدمو النص للقران العاشر ذي االمتداد الكارثي ،لكن ىذه ادلرة سبنح نفسها للرواية ،نفسها
وكذا يف الوقت نفسو لن يبقى الرقم عشرة يف قران  ،لذلك لن يكون القران من النوع ادلرجعي ألنو سيكتسب زلتوى جديداً 

 بل سيتجلى هبيئة أخرى حسب ادلرجعية النصية الراىنة يف الرواية .  ،ىو نفسو يف قران ادلرجع الرواية
فإن الرواية لن  ،إذا كان الرقم عشرة أساسيًا يف مرجعية األبراج اليت يقدمها العنوان من جهة ارتباطو ابحلساب الفلكي    

 القران بداللة كارثة لقران ؽلكن عرب نشاط أتويلي أن ػلدث يف تسعى إىل ذبسيد ىذا الرقم بقدر ما ترمي إىل استعارة معىن
لكنها منتجة حسب معطيات النص الذي سيتجو إىل خلق مدلول جديد لعملية القران .  ،وػلمل داللة الكارثة ،الرواية

قبلها .  مركب على أساس سلسلة إشارية موجودة ،ويتحقق ىذا اإلنتاج حٌن يعمل النص " كنظام إشاري من ظلط اثن
 ،)ىوكزوما ذلا وضع العالمة ) احلصيلة الرتابطية بٌن الدال وادلدلول ( يف النظام األول تصبح رلرد دال يف النمط الثاين "  

 .  (222ص،2916
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بناء على ذلك سينقلب الرقم عشرة بداللتو الزمنية ادلتمثلة أبلف عام إىل رقم آخر وزمن سلتلف سيشًن إىل مئة عام    
ألننا يف غضوهنا نعثر على ذبليات الفاجعة اليت ستتولد يف مسافة زمنية تضم جياًل يبدأ من  ،ىا أن تقع الكارثةؽلكن عرب 

ويعمل العنوان بوصفو مدارًا نصيًا على بلورة ىذه الوجهة التأويلية ليتم البحث عن عالمة جديدة  ،اجلد وينتهي ابحلفيد
فالعامل التخيلي معقد تبتعد فيو الدوال عن مداليلها إىل درجة التناقض  ،دلتوقعةللقران . لكن ىذه ادلهمة  ليست ابلسهولة ا

وىو مقدم بنسيج متشابك ملتبس من اخلطاابت الثقافية واإلشارات ادلرجعية ادلتباعدة  ،والتفكك وانكسار ادلنطق احلكائي
إال إن عقد روابط  ،زبطيط بنية سطحية للرواية. وعلى الرغم من اشرتاك ىذه العوامل واخلطاابت احلاملة لنربات سلتلفة يف 

بينها وخلق انسجام نصي ؽلر بعقبات كثًنة  بفعل قوة اندفاع النص إىل فرض تعمية على السياق النصي الذي تنسرد فيو 
 وابجتماع االثنٌن يف نسيج النص الواحد تتوارى الداللة وتغيب فرص رؤية ادلسافة اليت ،القصة وينشط اخلطاب السردي

وعندىا يلبس النص قناعاً كثيفًا ويضيق رلال ادلفرتضات اليت تسمح بتأويلو . على  ،ؽلكن أن تقود إىل بنية النص العميقة
يتتبع فيو السرد أسرة تبدأ ابجلد حاطوم  مت تدور عجلة  ،الرغم من كون عامل التخيل الطبيعي قصة ذات زلتوى اجتماعي

وتقدم  من جهة، إال إهنا تستنطق فلسفيًا أو أسطوراًي أو معرفيًا أو شعرايً  ،حلفيدالسرد عن ىذه األسرة وزلورىا حاطوم ا
ملتبسة بعامل الوىم والعامل العجائيب من جهة اثنية، فيحدث تبادل لألدوار بٌن بنييت النص السطحية والعميقة آبلية سبويهية 

 ًن إىل كل طرف منهما .  من شأهنا تغييب احلدود اليت ؽلكن من خالذلا تلمس ادلالمح اليت تش
األول يربز من  ،نكون أمام ثالثة زلاور ،لكننا حٌن نستند إىل الرتكيبة النصية اليت تشكلت من عوامل التخيل الثالثة     

والثاين أي ي من اجلد وتكرسو العرافة فيشًنان إىل الشر  ،خالل حاطوم احلفيد شلثل اخلًن والتوازن واحلقيقة ادلوضوعية
والثالث يرتبط حباطوم احلفيد أيضا عرب اخللخلة النفسية اليت حلقت بو من جراء ادلرور دبناخ  ،اف والزيف الروحيواالضلر 

وحٌن يلتقي زلور اخلًن واحلقيقة )ادلشرتي ( ابلشر والزيف )زحل ( على أرضية اخللخلة النفسية )بيت اجلدي  ،أسري قامت
 عامل الوىم ويغدو قناة لدؽلومة الزيف ) قران التأويل ( . وىكذا يفتح ( ربدث فاجعة إنسانية ويدخل حاطوم احلفيد يف

العنوان بوصفو مدارًا نصيًا مؤسسًا على بنية فلكية أفقًا للتأويل غلسد معطيات القران ادلرجعي بصيغة شلاثلة استعارية يف 
 م احلفيد .الرواية منتجة آبلية مرآتية للتجربة اإلنسانية اليت خاض مضمارىا العتيد حاطو 

 اخلامتة 
انطلق البحث من فكرة أن القراءة النقدية يف سبيل حسم خصائص العالمات اليت ربظى ابالمتياز عن تلك اليت      

ينبغي أن ترمى ابخلدر، ال بد من اتباع نظرية حول ادلدار النصي، تقضي أن يصطنع القارئ لتلّقيو ترسيمة افرتاضية يلتقي 
حو النص للتأويل مع البىن الداللية اليت تنفعل من خالذلا فاعلية القراءة . ال شك أن العثور على عربىا ادلسار الذي يفت

ادلدارات النصية مرىون خبصائص النص الروائي من جهة، وانتقاء زلتوايت سيميائية نصية من جهة اثنية، وبذلك نكون 
 عامل الشخصيات وعامل القارئ . أمام ثالثة عوامل يستنطق هبا النص مدارايً، ىي عامل احلكاية و 

العامل التخّيلي يف رواية ) القران العاشر ( مؤسس من ثالثة عوامل، األول سياق األحداث القصصية الطبيعية، والثاين      
 سياق الغرائيب الذي أي ي مزغلًا من أنساق زبيّلية متعددة ىي أحالم اليقظة واحللم ادلنامي والتخيالت ادلهلوسة، ووصفنا
ىذه األشكال التخيلية أبهنا عامل الوىم الذي يدور فيو حاطوم احلفيد بفعل األزمة احمليطة بو، والعامل الثالث الذي يربز من 
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خالل الِعرَافة والسحر والفضاءات الصوفية، ويصّنف ىذا العامل ضمن العجائيب الذي يبقى على شكلو ىذا ألنو ينتهي 
 فسًناً موضوعياً يفضي بو إىل الغرائيب .   بقبولو كما ىو بوصفو ال يلقى لو ت

وؽلّثل حاطوم احلفيد بدورانو يف ىذه العوامل الثالثة ادلدار األكرب للرواية، وىو احملور الذي تنشّد إليو كل إنشاءات     
وعة ؽلتزج فيها التخيل، ويتلّون خطاب السارد يف عامل الوىم والعامل العجائيب فيجمع إىل بنيتو النصية سجالت كالمية متن

ًما بنربات سوداوية رباكي ادلرجعية الفلكية اليت يقوم عليها عنوان  ادلعريف والفلسفي واألسطوري والشعري والصويف، مقدَّ
 الرواية ) الِقران العاشر ( الذي ينبئ بشر قادم . 

اه، سبيل إىل خاصية احلذف وترك آليات التشفًن اليت زبتارىا الرواية لتحقيق الكيفية اليت يدّل هبا النص على معن   
بياضات يف نسيج النص تنتظر من القارئ ملئها، وكثًناً ما ؼلرق النص قواعد تشفًنه ابستنطاق حكايتو عرب رؤى معرفية 
وفلسفية، وأقنعة يرتديها النص يف اجملرى العام لألحداث، تقود إىل تشظّيات ادلعىن واختالل األدوار اليت يعدىا النص 

يتابع السرد مآالت الشخصيات واألحداث خصوصاً ما يتعلق حباطوم احلفيد الذي ترتشح من مداريتو ثنائية اخلًن للقارئ. 
والشر، ويقطع سًنة صراعية فيها، وصواًل إىل جّده األكرب وتطابقو معو إىل حّد التماىي والتوحد، وىو يف احلقيقة وصول 

ة اليت تستدعي إحداعلا األخرى، وىذا زلتوى السر األكرب حٌن يغدو مداراً إىل النتيجة نفسها، إذ الفرار من سلطة الثنائي
نصياً يفتح أفقاً للتأويل مفاده أن الشر واقع ال زلالة وىو يزاحم اخلًن الذي سرعان ما يقع صريعاً للشًر لوجود قوى فاعلة 

 لو ربيط ابخلًن من كل جانب .  
 مصادر البحث ومراجعو   
. شرح وُتقيق د. نزار رضا.  عيوف األنباء يف طبقات األطباءىػ(، موفق الدين أيب العباس. )د.ت(. ٛٙٙابن أيب أصيبعة)ت  -ٔ

 )د.ط(. منشورات دار مكتبة احلياة. بَتوت. 
 . دار صادر. بَتوت . ٖ.طٕٔ.مجلساف العربىػ(. ٗٔٗٔابن منظور، مجاؿ الدين.) -ٕ
 إيكو،أمربتو : -ٖ

.ادلركز الثقايف العريب. ٔ، )ترمجة أنطواف أبو زيد(. طلتأويلي يف النصوص احلكائيةالقارئ يف احلكاية التعاضد ا(. ٜٜٙٔ) -
 (. ٜٜٚٔبَتوت . )العمل األصلي نشر عاـ 

. دار احلرية. سوراي. )العمل ٔ، )ترمجة سعيد بنكراد(. طآليات الكتابة السردية نصوص حوؿ جتربة خاصة(. ٜٕٓٓ) - 
 (. ٜ٘ٛٔاألصلي نشر عاـ 

.منشورات االختالؼ                              ٔ.طعتبات)جرار جنيت من النص إىل ادلناص((. ٕٛٓٓاحلق.)يلعابد، عبد  -ٗ
. بَتوت.   الدار العربية للعلـو

 . دار تينمل للطباعة والنشر. مراكش.ٔ.طالنظرية التأويلية عند ريكور(. ٕٜٜٔبن حسن، حسن. ) -٘
 . منشورات االختالؼ. بَتوت. ٔ.طالنصية إىل التفكيكية اسًتاتيجية التأويل من(. ٕٔٔٓبوعزة، دمحم. ) -ٙ
 تودوروؼ، تزفيتاف:  -ٚ

 ٕٙ-ٖ٘: صٙ. )ترمجة أمحد ادلديٍت(. رللة الثقافة األجنبية: )شعرية النثر((. ٕٜٛٔ)-
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. دار توبقاؿ. ادلغرب. )العمل األصلي نشر عاـ ٕ. )ترمجة شكري ادلبخوت ورجاء بن سالمة(.طالشعرية(. ٜٜٓٔ)-
ٜٜٔٙ.)  

. دار الكالـ. الرابط. )العمل األصلي نشر عاـ ٔ، )ترمجة الصديق بو عالـ(.طمدخل إىل األدب العجائيب(. ٖٜٜٔ) -
ٜٔٚٓ.) 

 .د.ط. اذليئة ادلصرية العامة للكتاب. مصر العنواف وسيميوطيقا االتصاؿ األديب(. ٜٜٛٔاجلزار، د. دمحم فكري. ) -ٛ
 . ٖٔ. )ترمجة دمحم الرضواين(. رللة عالمات. ادلغرب: لذاتية وادلوضوعية()ادلعٌت بُت ا(. ٕٓٓٓراسييت، فرانسوا. )  -ٜ
 . د.ط. اذليئة ادلصرية العامة للكتاب. القراف العاشر(. ٕٚٓٓرحيم، حسُت. ) - ٓٔ
. عُت للدراسات ٔ. )ترمجة دمحم برادة وحساف بو رقية(.طمن النص إىل الفعل أحباث التأويل(. ٕٔٓٓريكور، بور. ) -ٔٔ

 (.   ٜٙٛٔحوث اإلنسانية واالجتماعية. )العمل األصلي نشر عاـ والب
، مركز األىراـ للًتمجة والنشر. ٔ. )شرح ابن عباد هللا النفري الرندي(.طاحلكم العطائية(. ٜٛٛٔالسكندري، ابن عطاء هللا.) -ٕٔ

 القاىرة.
دلؤسسة العربية     للدراسات والنشر. بَتوت. . أ.)ترمجة سعيد الغامني(.طالسيمياء والتأويل(. ٜٜٗٔشولز، روبرت.) -ٖٔ 

 (.ٕٜٛٔ)العمل األصلي نشر عاـ 
. منشورات البحث ٔ. طالرواية من منظور نظرية التلقي مع منوذج ُتليلي حوؿ رواية أوالد حارتنا(. ٜٕٓٓعمري، سعيد. ) -ٗٔ

 النقدي ونظرية الًتمجة كلية اتآداب ظهر ادلهراز. فاس. 
 . منشورات دار عالء الدين. دمشق. ٔ.طعلم التنجيم أسراره وأوىامو(. ٕٓٓٓقره، عبود حنا.) -٘ٔ
 (. ٜٜٙٔ. دار توبقاؿ. ادلغرب. )العمل األصلي نشر عاـ ٔ. )ترمجة فريد الزاىي(.طعلم النص(. ٜٜٚٔكريستيفا، جوليا. )  -ٙٔ
 الدار البيضاء.ادلغرب. -ز الثقايف العريب. بَتوت.لبناف. ادلركٔ.طبنية النص السردي من منظور النقد األديب(. ٜٜٔٔحلمداين، محيد.) -ٚٔ
 (.ٖٕٓٓ.دار نينوى. سوراي. )العمل األصلي نشر عاـ ٔ.)ترمجة أماين أبو رمحة(.طعلم السرد(. ٕٔٔٓمانفريد، ايف.) -ٛٔ
 مة. بغداد. . دار الشؤوف الثقافية العأ.)ترمجة رليد ادلاشطة(.طالبنيوية وعلم اإلشارة(. ٜٙٛٔىوكز، ترنس. ) -ٜٔ
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 ادللخص
 فاعلية االان والذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة اؼبوصل كما ىدؼ البحث يٌنىدؼ البحث التعرؼ على مستو      
بٌن فاعلية االان والذكاء االجتماعي والتعرؼ على الفروؽ يف العالقة وفقاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص عرؼ على العالقة الت اذل

( طالب وطالبة من اؼبرحلة الثانية من الكليات الطبية واؽبندسية والعلمية واالنسانية. ولتحقيق 555وبلغت عينة البحث )
( فقرة واستخدمت مقياس الذكاء االجتماعي 05س فاعلية االان ومكوف من )اىداؼ البحث قامت الباحثتاف ببناء مقيا

لبناء واحملتوى وصدؽ ا ( لقياس الذكاء االجتماعي وبعد استخراج الصدؽ الظاىري9559،اؼبعد من قبل )الطائي واخروف
ف اغبقيبة االحصائية والتمييز للمقياسٌن والتاكد من ثبات اؼبقياسٌن بطريقة اعادة االختبار. واستخدمت الباحثتا

(SPSS للعلـو االجتماعية ؼبعاعبة البياانت احصائيا وتوصلت الباحثتاف للنتائج )يتمتع الطلبة دبستوى جيد من  االتية .
وقد وجدت فروؽ يف فاعلية االان والذكاء االجتماعي وتوجد عالقة دالة احصائيًا بٌن فاعلية االان والذكاء االجتماعي . 

 وقد مت صياغة عدد من التوصيات واؼبقرتحات.ؾبموعة الكليات االنسانية العالقة لصاحل 

 الكلمات اؼبفتاحية: الذكاء االجتماعي، جامعة اؼبوصل، الطلبة، االان، الكليات االنسانية.
Abstract 
      The aim of the research is to identify the level of ego and social 

intelligence among Mosul University students, as well as to identify the 

relationship between the efficacy of the ego and the social intelligence. 

     The research sample involved (550) male and female students from the 

second year of medical, engineering, scientific and humanitarian colleges. 

To achieve the goals of the research, the two researchers built the Ego 

Effectiveness Scale consists of (40) paragraphs and used the Social 

Intelligence Scale prepared by (Al-Taie and others) to measure social 

intelligence and after extracting apparent honesty, construction, content and 

discrimination of the two scales and making sure of the stability of the two 

scales through a re-test method. The two researchers used the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) to process the data statistically, and 

the two researchers reached the results that the Students have enjoyed a 

good level of ego effectiveness and social intelligence, and statistically, 

there is a statistically significant relationship between ego effectiveness and 

social intelligence. A number of recommendations and proposals have been 

formulated. 

Key words: social Intelligence، Ego،Mosul University, students, 

humanitarian colleges  
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 -اوالً : مشكلة الدراسـة :
تماعية واالدارية واؼبالية مصادر عديدة للضغوط واؼبواقف اليت تشكل اغبياة اعبامعية جبوانبها اؼبتعددة االكادميية واالج      

قد يتعرض ؽبا الطلبة يف اثناء دراستهم اعبامعية نتيجة التحدايت والتغًنات اليت يشهدىا العادل اليـو فقد أصبحت اغباجة 
ختلفة إذ دل تعد اعبامعة ماسة اليـو اكثر من أي وقت مضى اذل ضرورة االىتماـ بشخصية الطالب اعبامعي من جوانبها اؼب

ؾبرد انقل للمعرفة أو ربويل االنساف اذل وعاء تصب فيو اؼبعلومات أو ؾبرد مستقبل ؽبا فبا يؤكد ضرورة سبتع طالب اعبامعة 
بقدر وافر من فاعلية األان لتخطي االزمات اليت تعصف هبم وىذا يؤكد دور فاعلية األان يف تعامل طلبة اعبامعة مع 

 ياتية .االحداث اغب
كما اف ؾبتمعنا اؼبعاصر يواجو العديد من اؼبشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية وكل ذلك اسهم يف اف يعيش      

االفراد ربت وطأة الضغوط النفسية يف اغبياة فبا يسبب قلة التكييف مع ظروؼ اغبياة وقد ينجم عن ذلك ضعف يف 
جتماعي يساعد يف ربديد حاجات واذباىات االفراد االهبابية والسلبية الذكاء االجتماعي فمعرفة مستوى الذكاء اال

فالذكاء االجتماعي يتمثل يف حسن التصرؼ يف اؼبواقف االجتماعية والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية بناءة مع 
اص )يف حدود لية بشكل خعربية واالجنبية واحملاالخرين تصديها ؼبشكلة دل يتناوؽبا إال القليل من البحوث والدراسات ال

علم الباحثتاف( إذ اف ما ىو موجود من حبوث ودراسات ركز على الذكاء االجتماعي وفاعلية األان ومصادرىا وعالقتها 
 دبتغًنات اخرى كاالكتئاب وظبات الشخصية واوقات الفراغ والذكاء الوجداين دوف اف تتطرؽ اذل عالقة بفاعلية األان.

 -اثنياً: أمهية البحث :
 ،الرضاعة ،ابتداء من اؼبرحلة اعبنينية مروراً دبراحل النمو االخرى. فمن الوالدة ،مير االنساف دبراحل مبو عديدة ومتعددة     
واف كل مرحلة من ىذه اؼبراحل سبتاز خبصوصيات معينة . ولقد اختلف علماء النفس يف   ،إذل الشيخوخة ،الرشد ،اؼبراىقة

الجتماعي واؼبعريف للفرد يف ىذه اؼبرحلة اليت سبتاز خبصوصيات معينة . ولقد اختلف علماء كيفية تطور النمو النفسي وا
 ،)فرويد( ،النفس يف كيفية تطور النمو النفسي واالجتماعي واؼبعريف للفرد يف ىذه اؼبراحل من بينهم )جاف بياجيو(

لنمو ىو حصيلة التفاعل بٌن العوامل البيولوجية و )اريك اريكسوف( ىذا االخًن الذي يرى أف ا ،)فالوف( ،)فريدريك آدلر(
  )http://www.furtdp.com(الغريزية والعوامل االجتماعية وايضا فاعلية األان.

 -لنفسييقصد بفاعلية االان ؾبموعة القوى الداخلية والسمات اليت يكتسبها االنساف خالؿ مروره دبراحل النمو ا     
وهبذا التفاعل تنمو شخصية الفرد خالؿ شباف مراحل متتالية ويظهر يف كل منها ازمة او  ،اجتماعي مرحلة تلو ألخرى

حاجة يؤدي حلها اذل مبو األان وكسب فاعليات جديدة يف حٌن يؤدي الفشل يف حل ىذه االزمات اذل اضطراب يف 
(( قد سبكن من تقدمي صورة أكثر مشولية عن مبو الشخصية مؤكداً الشخصية وخباصة مبو األان. وهبذا يكوف ))اريكسوف

فيها ذباوز األان للدور اؼبرسـو لو يف الفكر الكالسيكي كوسيط سليب غبل الصراع اذل اان فاعل ينمو ويكتسب فعاليات 
 )http://www.pdffactory.com (تكيفية جديدة تبعا للمتطلبات االجتماعية مع حل ازمات النمو.

وخالؿ مراحل مبو الفرد وخباصة يف مرحلة اؼبراىقة يتعرض اؼبراىق اذل تغيًنات مبائية عديدة تطرأ على كل جوانب      
وىي احد اىم متطلبات  ،شخصيتو على الصعيد النفسي وسبثل ىوية الفرد ؿبور ىذا التغيًن من وجهة نظر علماء النفس

http://www.furtdp.com/
http://www.pdffactory.com/
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)http://www.Social-)   حيث ترتبط بقدرة الفرد على ربسٌن معتقداتو وادواره يف اغبياة. ،و يف ىذه اؼبرحلةالنم

team.com 

عن فًنى نفسو انو شخص متميز  ،فإما أف يتمكن من ربقيق اؽبوية االهبابية ويكتسب شعورًا قواًي بذاتو وشخصيتو     
ابقي األفراد بفعالية قوية سبكنو من االستمرار يف حياتو بشكل جيد وىذا التميز يظهر من خالؿ مساعدتو لألخرين 

وكذلك القدرة على  ،واغبفاظ عليو وكذا تعلمو لقيم التسامح مع نفسو ومع االخرين ،وؿباولتو لتكوين عالقات معهم
ىذه الفاعلية يف اعبانب الدراسي فنجده وبصل على درجات مرتفعة  كما قد تظهر  ،التحكم يف مستقبلو وادارتو غبياتو

 ( 9 ،ص ،ب س ،وجيدة وىذا مرتبط وراجع اذل اكتسابو لثقة جيدة بنفسو وذاتو ومدى فعاليتها لديو. )ؿبمود
 -ومن مظاىر فاعلية األان :

 القدرة على ربمل التهديد اػبارجي. -

 القدرة على السيطرة على مشاعر الذنب. -

 رة على كبت بعض الدوافع الغًن اجتماعية دوف تسبب أي نوع من االزعاج.القد -

 التخطيط والضبط. -

 تقدير الذات والشعور أبنو يستحق االىتماـ. -

 الوصوؿ اذل اىداؼ بدوف صعوابت واضحة اؼبوجودة لدى الشخص أبقصى طاقة فبكنة والواقعية يف استخداـ اؼبهارات والقدرات. -

 ربديد االىداؼ. -

 (Bandura :1998p2) على العمل يف اطار احرتاـ الذات ويف حدود األخالؽ االجتماعية والشخصية والقدرة على التحكم يف الذات. القدرة  -
ويشًن اريكسوف اذل أف فاعليات األان تنمو وفق مبدأ التطور . كما ىو اغباؿ يف حل ازمات األان فأف كسب فاعليتو      

فأف عملية تشكلها  ،فعلى الرغم من ارتباط كل فاعلية حبل أزمة النمو اؼبقابلة ،لديناميكيةيعتمد على نفس عملية التطورية ا
ويشمل ىذا التأثًن األساس القاعدي  ،وربديدًا مكتسبات سابقة حيث يؤثر ويتأثر هبا ،يرتبط ايضًا ابلتطور اؼبرحلي لألان

. يف كل مرحلة اذل كلية جديدة ة التشكيل الضمينوذلك من خالؿ عملية إعاد ،ألزمات وفاعليات األان على حٍد سواء
 (95 ،ص9505 ،)الغامدي
ويعد الذكاء االجتماعي من اعبوانب اؼبهمة يف الشخصية لكونو يرتبط بقدرة الفرد على التفاعل مع االخرين وعلى      

ل االجتماعي واقامة عالقات تكوين عالقات اجتماعية انضجة أي انو بقدر ما يكوف االنساف ؾبتمعاً ابلقدرة على التفاع
 ،اجتماعية انضجة أي انو بقدر ما يكوف االنساف ذكيًا وىذا ما يطلق عليو الذكاء االجتماعي. )مصطفى

 (35،ص1998
ومن اؼبالحظ اف ىامش التطوير يف الذكاء االجتماعي اوسع بكثًن من ىامش التطوير يف الذكاء العقلي والشك أف      

ت والنزاعات واغبوادث اليت ربدث بٌن افراد االسرة الواحدة  او بٌن افراد اجملتمع أو بٌن األسر معظم القضااي واؼبشكال
واعبماعات داخل اجملتمع أو بٌن اجملتمعات سببها زايدة التوتر واالنفعاالت بصورة يصعب السيطرة عليها وابلتارل قلة 

ا السيئة بواسطة العقل وابلتارل يظهر لنا انبية الذكاء التفكًن وعدـ التحكم يف ىذه االنفعاالت وخباصة السلبية منه
االجتماعي ودوره االهبايب يف السيطرة على ىذا القرف والذي اشتدت فيو الصراعات النفسية سواء داخل اجملتمع أو بٌن 

ا النوع من فزايدة ىذ ،والذكاء االجتماعي بصفة خاصة ،اجملتمعات وما يتطلبو ىذا الضبط من ذكاء وتفكًن بصفة عامة

http://www.social-team.com/
http://www.social-team.com/
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الذكاء لدى افراد اجملتمع يؤثر يف ضبط النفس واالنفعاالت بينهم ويساعد يف ربويل ىذه االنفعاالت السيئة من كره 
وبغض واحتقار وشوشرة وتدبًن مؤامرات وغيبة ومبيمة وإاثرة الفنت والعدوانية ...أخل اذل االنفعاالت االهبابية من حب 

حرتاـ وصدؽ وأمانة، أي اذل اعالء وتسامي ؽبذه االنفعاالت السيئة يف صورة يقبلها وتقدمي اؼبساعدات للمحتاجٌن وا
 (9،ص9559 ،اجملتمع وتساعد يف تقدـ وازدىار ىذا اجملتمع وابلتارل ابداعو.)عسقوؿ

 تعمل فالذكاء االجتماعي هبمع بٌن انفعاالت الشخصية واالنفعاالت يف سياقها االجتماعي فهو القدرة العقلية اليت     
خالؿ التفاعل بٌن اعبانبٌن العقلي واالجتماعي يف الشخصية وترى الباحثتاف أف الوجداف يعطي األنساف معلومات ذات 
انبية وىذه اؼبعلومات ذبعلو يفسرىا ويستفيد منها ويستجيب ؽبا من اجل اف يتوافق مع اؼبشكلة أو اؼبوقف اؼبؤثر بشكل 

ويشمل القدرة على فهم  ،ة على ادراؾ االنفعاالت وتقيمها والتعبًن عنهااكثر، والذكاء االجتماعي يشمل القدر 
ويشمل  ،االنفعاالت واؼبعرفة االجتماعية والقدرة على توليد اؼبشاعر والوصوؿ اليها وفهم االخرين وكيفية التعامل معهم

الذكي اجتماعيًا أو انفعاليًا أو وجدانياً ايضًا القدرة على تنظيم االنفعاالت دبا يعزز النمو االجتماعي والعقلي ويعد الفرد 
ولديو قدرة كبًنة على التعبًن عن انفعاالتو بصورة  ،يعترب فرداً افضل من غًنه يف التعرؼ على انفعاالتو وانفعاالت االخرين

على دقيقة سبنع سوء فهم االخرين لو، وسوء فهمو لألخرين، فعندما يغضب فأف لديو القدرة على عكس انفعاؿ الغضب 
كما أف لديو القدرة على اظهار التعاطف مع األخرين وفهم وربليل انفعاالتو كالتمييز بٌن الشعور   ،مالمح وجهو وصوتو

الغًنة كما أف لديو القدرة على السيطرة على انفعاالتو بطريقة تنمي قدراتو الفعلية  ،الشعور ابغبسد ،الغضب ،ابلذنب
 (0، ص9555 ،ح صباح غضبو.)أبو حالوةواالجتماعية كتأجيل اشباع حاجاتو وكب

 ،وىذا يتطلب االىتماـ حباجاهتم ،ومن جانب اخر يشهد التعليم اعبامعي يف العراؽ زايدة ملحوظة يف اعداد الطلبة     
والثروة الكبًنة اليت تنعقد عليها اآلماؿ يف بناء اجملتمع  ،وصحتهم النفسية ألهنم االمل اؼبنشود والرصيد االسرتاتيجي

وتؤمن ؽبم مستوى  ،تقدمو. ويف الوقت اغباضر اصبح طلبة اعبامعة حباجة اذل قوة تعينهم على مواجهة ربدايت اغبياةو 
مناسباً من األمن النفسي، فالسيطرة االهبابية لطلبة اعبامعة على ذواهتم وعلى بيئتهم احمليطة تعد متطلباً اساسياً للتوافق مع 

على ربقيق التوازف االجتماعي والذايت وتساعدىم على مواجهة الضغوط اغبياتية اليت ألهنا تساعد  ،البيئة االجتماعية
يتعرضوف ؽبا وىذا ال يتم إال من خالؿ سبتعهم أبان فاعلة قوية ومتماسكة يستمدوف من خالؽبا قوهتم لتحقيق النجاح يف 

وىي من اىم ميكانزمات قوى  ،اقباز اؼبهاـ ؾباالت اغبياة اؼبختلفة . لذلك تعد فاعلية األان نتاجًا لقدرة الشخصية يف
وتعد مركزًا مهمًا يف دافعيتهم للقياـ أبي عمل أو نشاط حيث تقـو بدور أساسي يف توجيو  ،الشخصية لدى االفراد

 (                                                              09، ص9505 ،وتنشيط السلوؾ البشري. )عبدالوىاب وظبًنة
واػبربات اليت مير هبا الفرد ونبا يعرباف عن األدراؾ  ،وفاعلية األان حصيلة اؼبواقف، ويعد كل من الذكاء االجتماعي     

 السوي للعوامل االجتماعية احمليطة.
تشكل منعطفاً  وتستمد الدراسة اغبالية انبيتها من انبية اؼبرحلة الدراسية اليت تتناوؽبا وىي مرحلة الدراسة اعبامعية اليت     

 -مهماً يف حياة الفرد لذلك ميكن ربديد ىذه االنبية يف النقاط االتية :



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 

(324) 

تعد اضافة جديدة اذل ؾباؿ الدراسات والبحوث النفسية والرتبوية إذ أف التعرؼ على فاعلية األان  -: فمن الناحية النظرية
ن خالؽبا ازباذ اجراءات عملية كفيلة بتدعيم فاعلية والذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة يشكالف اساسًا مهمًا ميكن م

 األان لدى جامعة اؼبوصل وىذا ينعكس على ربصيلهم الدراسي وصحتهم النفسية وزايدة فاعليتهم وانتاجيتهم يف اجملتمع.
ذكاء ميكن االستفادة من نتائج ىذه الدراسة يف التعرؼ على مستويٌن وفاعلية األان وال -: من الناحية التطبيقية

االجتماعي لدى جامعة اؼبوصل وعالقة فاعلية األان لدى شروبة مهمة من شرائح اجملتمع وىم طلبة اعبامعة اعبديرين 
 ابلرعاية واالىتماـ.

ومن جانب اخر تعد الدراسة اغبالية امتداداً للدراسات والبحوث السابقة ومكملة ؽبا مع امكانية مساعدهتا القائمٌن      
ب اعبامعة وصناع القرار القادرين على تقدمي اػبدمات الالزمة واالحتياجات الضرورية اليت من شأهنا واؼبهتمٌن بطال

 االسهاـ يف ربسٌن الذكاء االجتماعي وتنمية األان عند طالب جامعة اؼبوصل.
ة مناسبة تساعد وضعت نتائج ىذه الدراسة اماـ اؼبختصٌن يف االرشاد والعالج النفسي لتصميم برامج ارشادية نفسي     

 طلبة اعبامعة على استخداـ امكاانهتم وقدراهتم لتكوين أان فاعلة قوية لديهم وذكاء اجتماعي عارل.
 -اثلثاً : اهداف البحث :

 اغبارل التعرؼ اذليهدؼ البحث  
 مستوى فاعلية األان لدى طلبة اعبامعة -0

 الفروؽ يف فاعلية األان وفقاً لتغًن اعبنس والتخصص -9

 اء االجتماعي لدى طلبة اعبامعةمستوى الذك -3

 الفروؽ يف الذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة وفقاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص -0

 العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي -5

 الفروؽ يف العالقة وفقاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص -6

   -رابعاً : حدود البحث :
 اؼبوصل اغبدود اؼبكانية طلبة اعبامعة يف مركز مدينة -0

 9595 – 9509اغبدود الزمانية العاـ الدراسي  -9

 اغبدود البشرية طلبة الكليات للتخصصات العلمية واالنسانية يف جامعة اؼبوصل -3

 اغبدود اؼبعرفية فاعلية األان والذكاء االجتماعي -0
      Terms Definitionsحتديد ادلصطلحات 

 Efficacyأوالً فاعلية األان         
 عرفها كل من

 (1242الغامدي ) -4

 (7، ص 9500))ابهنا قوى او فاعليات ؿبددة يكتسبها األان خالؿ دورة اغبياة (( )اؼبالكي، 
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 (1242مخيس ودالل ) -1

))ىي تلك السمات والقوى الداخلية اؼبوجودة عند االفراد االسوايء يف االصل، اال أف مبوىا واكتساهبا مرتبط حبل ازمات 
ؿ مراحل النمو، ودليل اكتساهبا ىو سرعة التكيف والقدرة على العطاء والتسامح وغًنىا من النمو اليت مير هبا الفرد خال

 ( 05، ص 9505االفعاؿ االهبابية(( )طبيس ودالؿ، 
 اما التعريف النظري لفاعلية االان

 عاقة من صراعاتو.احملصلة النهائية للقوة اؼبكتسبة الناذبة عن طبيعة سعي الفرد اذل ربقيق اىداؼ ذات معىن دوف ا     
 اما التعريف االجرائي لفاعلية االان 

ىو مستوى فاعلية االان يقاس ابلدرجة الكلية اليت وبصل عليها الطالب والطالبة جراء استجابتو لفقرات مقياس فاعلية      
 االان. 
 Social Intelligenceالذكاء االجتماعي  

 عرفو كل من 
 (Gardner، 1995جاردنر ) -4

نو القدرة على ادراؾ اغباالت اؼبزاجية لألخرين والتمييز بينها وادراؾ نواايىم ودوافعهم ومشاعرىم ويتضمن ذلك )) أ     
اغبساسية لتعبًنات الوجو والصوت واإلوباءات وكذلك القدرة على التمييز بٌن اؼبؤشرات اؼبختلفة اليت تعترب ىادايت 

ؼبناسبة دبا يسمح ابلتأثًن يف االخرين((                       للعالقات االجتماعية مع القدرة على االستجابة ا
((Gardiner، 1995 : p227                                                              

 (1226ادهام ) -1

ماماهتم الصروبة ))ىو القدرة على التفاعل مع االخرين وىو يشكل مزهباً متوازانً من الشعور ابحتياجات االخرين واىت     
والضمنية ومن اكتساب ؾبموعة من اؼبهارات اليت سبكن الفرد من النجاح والتفاعل معهم يف كل زمن ومكاف(( )ادىاـ، 

 (00، ص 9559
 (1226الطائي ومؤيد ) -3

))انو سلوؾ مركب من عدة قدرات ىي الكفاية االجتماعية والنجاح االجتماعي واؼبسايرة والتعاطف والتسامح      
الجتماعي واالدراؾ واالنضباط االجتماعي فبا يؤدي اذل التعامل مع االخرين وتكوين عالقات اجتماعية انجحة ا

 (009، ص 9559معهم(()الطائي ومؤيد، 
 (1242ادلنابري ) -1

يئة االجتماعية اليت ))عبارة عن ؾبموعة من اؼبهارات اؼبعرفية اليت زبتص بقدرة الفرد اللفظية وتعترب اللفظية وادراكو لثقافة الب     
ينتمي اليها لبناء عالقات اجتماعية سليمة والتصرؼ بطريقة مناسبة يف اؼبواقف االجتماعية لتحقيق اىدافو والتعايش مع 

 (90، ص 9505افراد ؾبتمعو والعادل بسالـ(()اؼبنابري، 
 لى مقيػػػػاس )الطائي ومؤيد(( ألهنما سوؼ تعتمداف ع9559وقد تبنت الباحثتاف التعريف النظري )الطائي ومؤيد، 
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 أما التعريف االجرائي للذكاء االجتماعي
))الدرجة الكلية اليت وبصل عليها الطالب والطالبة يف ضوء استجابتو لفقرات مقياس الذكاء االجتماعي اؼبستخدـ ؽبذا 

 الغرض((.
 دراسات سابقة

  اوالً : دراسات لفاعلية االان
 (1242دراسة الزعيب ) -4

 النفسي وعالقته بفاعلية األان لدى عينة من طلبة جامعة دمشق( )أألمن 
من بٌن اىداؼ الدراسة التعرؼ على مستوى فاعلية األان لدى عينة من طلبة جامعة دمشق وعالقتو ابألمن النفسي       

 طلبة االانث( وكذلك بٌن -والكشف عن الفروؽ يف متوسطات درجات االمن النفسي وفاعلية األان بٌن )الذكور
الدراسات العلمية والدراسات االنسانية واستخداـ الباحث مقياسٌن جاىزين االوؿ مقياس االمن النفسي اؼبعد من قبل 

( ومت التحقق من الصدؽ بنوعيو ) الصدؽ البنائي 9505( واالخر مقياس فاعلية األان طوره )الغامدي، 9555)شقًن، 
بات للمقياسٌن بطريقة )اعادة االختبار ومعامل ثبات االتساؽ الداخلي والصدؽ االرتباط دبحك للمقياسٌن وحساب الث
( طالب وطالبة مت اختيارىم ابلطريقة العشوائية واستخدمت يف 379الفاكرونباخ( ومت تطبيقها على عينة أتلفت من )

احصائية وتوصلت الدراسة  الدراسة )معامل ارتباط بًنسوف ، واالختبار الثاين لعينة واحدة ومعادلة الفاكرونباخ( كوسائل
أبف طلبة اعبامعة يتمتعوف بفاعلية األان ووجود عالقة اهبابية بٌن االمن النفسي وفاعلية األان ووجود فروؽ ذات داللة 
احصائية يف االمن النفسي وفاعلية األان تبعًا ؼبتغًن اعبنس ولصاحل الذكور ودل تظهر فروؽ ذات داللة احصائية بٌن طلبة 

 (9505العلمية وطلبة الدراسات االنسانية. )الزعيب، الدراسات 
 (1242دراسة مخيس ودالل ) -1

 )فاعلية أألان لدى التالميذ ادلتفوقني وادلتأخرين دراسياً يف ادلرحلة الثانوية(
 هتدؼ الدراسة اذل الكشف عن أىم الفروؽ يف فاعلية األان لتالميذ اؼبرحلة الثانوية وىذا حسب متغًني التحصيل     

اانث( كما ىدفت الدراسة اذل التعرؼ على مدى أتثًن فاعلية أالان يف التالميذ  –التأخر( واعبنس )ذكور  –)التفوؽ 
ااناثً( ولتحقيق اىداؼ البحث قاـ الباحثاف بناء مقياس فاعلية األان الذي يتكوف  –)اؼبتفوقٌن واؼبتأخرين( دراسيًا )ذكورًا 

( وعوعبت 98( وعدد اؼبتأخرين )99( طالب وطالبة وعدد اؼبتفوقٌن )55ن )( فقرة وأتلفت عينة البحث م60من )
البياانت احصائيًا ابستخداـ ) معامل ارتباط بًنسوف، واالختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن، ومعادلة الفاكرونباخ، وبرانمج 

صائية بٌن متوسط درجات التالميذ اغبـز  االحصائي( وأسفرت صبيع نتائج الدراسة على انو ال توجد فروؽ ذات داللة اح
أنثى( على مقياس فاعلية األان كما أنو ال يتأثر بنوع اعبنس  –متأخر( واعبنس )ذكر  –حسب متغًني التحصيل )متفوؽ 

 (9505منخفض(. )طبيس ودالؿ،  –أنثى( دبستوى التحصيل )مرتفع  –)ذكر 
 مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة لفاعلية االان:   

 كن مناقشة الدراسات السابقة من خالؿ مقارنة مفرداهتا البحثية مع الدراسة اغبالية وعلى النحو االيت :مي
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 -اذلدف : -4

( فقد ىدفت 9505يالحظ من الدراسات السابقة اليت مت عرضها اهنا قد اختلفت يف اىدافها فمثاًل دراسة )الزعيب،      
من طلبة جامعة دمشق وعالقتو ابألمن النفسي والكشف عن الفروؽ يف  اذل التعرؼ على مستوى فاعلية األان لدى عينة

 –متوسطات درجات االمن النفسي والكشف عن الفروؽ يف متوسطات درجات االمن النفسي وفاعلية األان بٌن )الذكور 
روؽ ( اذل الكشف عن اىم الف9505انساين( وىدفت دراسة )طبيس ودالؿ،  –االانث( وكذلك بٌن التخصص )علمي 

اانث(  –التأخر( واعبنس )ذكور  –يف فاعلية األان لتالميذ اؼبرحلة الثانوية وىذا حسب متغًني التحصيل )التفوؽ 
 وإاناثً(. –والتعرؼ على مدى أتثًن فاعلية األان يف التالميذ )اؼبتفوقٌن واؼبتأخرين( دراسياً )ذكوراً 

 -العينة : -1

اخرى تبعاً للتباين اؼبوجود بٌن تلك الدراسات فقد تراوح عدد افراد العينة يف أما حجم العينة فيختلف من دراسة اذل      
( طالب وطالبة وأختًنوا 555( فردًا أما البحث اغبارل فقد بلغ عدد افراد العينة )379 - 55الدراسات السابقة بٌن )
 ابلطريقة العشوائية الطبقية.

 -األداة : -3

تلفة لتحقيق اىدافها، بعضها استخدمت مقاييس جاىزة مثل دراسة )الزعيب، استخدمت الدراسات السابقة ادوات ـب     
( أما البحث اغبارل فقد 9505( بينما قامت دراسة أخرى ببناء مقياس قوة األان مثل دراسة )طبيس ودالؿ، 9505

 قامت الباحثتاف ببناء مقياس فاعلية األان.
 -الوسائل االحصائية :  -1

ابقة العديد من الوسائل اإلحصائية يف استخراج النتائج ودبا يتناسب مع اىدافها ومن استخدمت الدراسات الس     
الوسائل اإلحصائية اؼبستخدمة ىي ) معامل ارتباط بًنسوف، ومعادلة الفاكرونباخ، واالختبار التائي لعينة واحدة، واالختبار 

التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن  التائي لعينتٌن مستقلتٌن(. اما البحث اغبارل فقد استخدـ االختبار
 ومعامل ارتباط بًنسوف وربليل التباين االحادي واالختبار الزائي.

 -الصدق والثبات : -2

استخدمت يف الدراسات السابقة طرقًا عديدة يف حساب الصدؽ والثبات اليت تتناسب مع اىدافها . أما البحث      
 باحثتاف الصدؽ الظاىري والصدؽ اؼبنطقي وصدؽ البناء والثبات بطريقة اعادة االختبار.اغبارل فقد استخدمت ال

 -النتائج : -3

تنوعت نتائج الدراسات السابقة حبسب طبيعة الدراسات وأىدافها وفرضياهتا والعينات والوسائل االحصائية، أما      
 يف الفصل الرابع.البحث اغبارل فسوؼ يتم عرض ما توصلت أليو الباحثتاف من نتائج 

 اثنيًا: دراسات الذكاء االجتماعي
 (1226دراسة )عسقول،  -4

 )الذكاء االجتماعي وعالقته ابلتفكري الناقد وبعض ادلتغريات لدى طلبة اجلامعة(
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استهدفت الدراسة التعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة كلية الرتبية  ابعبامعة االسالمية بغزة وعالقتو     
اانث( والتخصص  –تفكًن الناقد وكذلك اهباد الفروؽ يف الذكاء االجتماعي تبعًا للمتغًنات التالية اعبنس )ذكور ابل

( طالب وطالبة مت اختيارىم ابلطريقة العشوائية اؼبنتظمة واستخدـ 380آداب( وتكونت عينة الدراسة من ) –)علـو 
( واالخر مقياس التفكًن الناقد 0993ي اؼبعد من قبل )الغوؿ، الباحث مقياسٌن جاىزين االوؿ مقياس الذكاء االجتماع

( وبعد استخراج الصدؽ الظاىري للمقياسٌن والتأكد من ثبات اؼبقياسٌن عن 0996اؼبعد من قبل )عبدالسالـ وفبدوح، 
ت اغبسابية واالوزاف طريق اعادة االختبار والتجزئة النصفية للثبات، ومعامل ارتباط بًنسوف واختبار الفاكرونباخ، اؼبتوسطا

النسبية( واظهرت النتائج أف طلبة اعبامعة يتمتعوف دبستوى متدين يف الذكاء االجتماعي ووجود عالقة دالة احصائيًا بٌن 
اانث(  –الذكاء والتفكًن الناقد وال توجد فروؽ يف الذكاء االجتماعي لطلبة اعبامعة تعزى الختالؼ النوع )ذكور 

 (9559آداب( )عسقوؿ،  – والختالؼ التخصص )علـو
 ( 1226دراسة )الطائي وأخرون،  -1

 )بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة االوىل لكلية الرتبية الرايضية جامعة ادلوصل(
استهدفت الدراسة اذل بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة االوذل كلية الرتبية الرايضية والتعرؼ على مستوى      
االجتماعي ولتحقيق اىداؼ البحث مت استخداـ مقياس الذكاء االجتماعي واؼبعدة من قبل الباحثوف واؼبكوف من الذكاء 
( ؾباالت وبعد استخراج الصدؽ الظاىري واحملتوى وثباتو بطريقة التجزئة النصفية ومت تطبيقو 5( فقرة وتوزعت على )00)

ابلطريقة العشوائية وعوعبت البياانت احصائيًا ابستخداـ ( طالب وطالبة مت اختيارىم 935على عينة أتلفت من )
)اؼبتوسط اغبسايب، اؼبنواؿ، واالكبراؼ اؼبعياري، معادلة معامل االلتواء، ومعامل االرتباط بًنسوف ومعامل االرتباط البسيط، 

ؤه يف الدراسة وسبتع طلبة السنة واالختبار الثاين لعينة واحدة والنسبة اؼبئوية واظهرت النتائج فاعلية اؼبقياس الذي مت بنا
 (9559الدراسية االوذل بذكاء اجتماعي دبستوى فوؽ اؼبتوسط. )الطائي وأخروف، 

 ( 1243دراسة )الرفاعي،  -3

 )اتساق الذات وعالقته ابلذكاء االجتماعي لدى جامعة ادلوصل(
وعالقتو ابتساؽ الذات والكشف عن من اىداؼ الدراسة التعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة      

الرابع(  –اانث( والسنة الدراسية )الثاين  –الفروؽ يف مستوى الذكاء االجتماعي يف ضوء اؼبتغًنات التالية اعبنس )ذكور 
انساين( ولتحقيق اىداؼ البحث قامت الباحثة ببناء مقياس اتساؽ الذات واستخدمت مقياس  –والتخصص )علمي 

اس الذكاء االجتماعي ومت التحقيق من الصدؽ بطريقة )اعادة االختبار، االتساؽ الداخلي( ومث ( لقي9559)ادىاـ، 
( 9503 – 9509( طالب وطالبة من طلبة )جامعة اؼبوصل( للعاـ الدراسي )603تطبيقها على عينة أتلفت من )

ار الزائي ومعادلة الفاكرونباخ ومعامل وعوعبت البياانت احصائيًا ابستخداـ )االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن واالختب
االرتباط اؼبتعددة( واظهرت النتائج أف طلبة اعبامعة يتمتعوف دبستوى متوسط من الذكاء االجتماعي ووجود عالقة اهبابية 
ذات داللة احصائية يف الذكاء االجتماعي وفق متغًني اعبنس والسنة الدراسية بينما يوجد فرؽ ذي داللة احصائية يف 
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ذكاء االجتماعي وفق متغًن التخصص ولصاحل طلبة التخصص االنساين بينما ال بوجد فرؽ داؿ وفق متغًني اعبنس ال
 ( 9503والسنة.)الرفاعي، 

 مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة للذكاء االجتماعي
 على النحو االيت:ميكن مناقشة الدراسات السابقة من خالؿ مقارنة مفرداهتا البحثية مع الدراسة اغبالية و 

 -اذلدف : -4

( ىدفت 9559يالحظ من الدراسات السابقة اليت مت عرضها أهنا قد اختلفت يف اىدافها فمثاًل دراسة )عسقوؿ،      
الدراسة اذل التعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة كلية الرتبية اعبامعة االسالمية بغزة وعالقتو ابلتفكًن الناقد 

آداب(  –اانث( والتخصص )علـو  –الفروؽ يف الذكاء االجتماعي تبعًا للمتغًنات التالية اعبنس )ذكور وكذلك اهباد 
اذل بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة االوذل لكلية الرتبية الرايضية  (9559وىدفت دراسة )الطائي وأخروف، 

( التعرؼ على مستوى 9503دفت دراسة )الرفاعي، جامعة اؼبوصل والتعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي بينما ى
الذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة وعالقتو ابتساؽ الذات والكشف عن الفروؽ يف مستوى الذكاء االجتماعي يف ضوء 

 انساين(. –الرابع( والتخصص )علمي  –اانث( والسنة الدراسية )الثاين  –اؼبتغًنات التالية اعبنس )ذكور 
 -العينة : -1

أما حجم العينة فيختلف من دراسة اذل اخرى تبعاً للتباين اؼبوجود بٌن تلك الدراسات يف طبيعة االىداؼ واؼبتغًنات      
يضمها كل الدراسات، فقد أتلفت العينات االساسية للدراسات السابقة من شروبة طلبة اعبامعات ويرتاوح حجمها ما 

( طالب وطالبة اختًنوا ابلطريقة 555رل فسيكوف عدد افراد العينة )( طالب وطالبة أما البحث اغبا603 – 935بٌن )
 العشوائية الطبقية من طلبة جامعة اؼبوصل.

 -األداة :  -3

استخدمت الدراسات السابقة ادوات ـبتلفة لتحقيق اىدافها، بعضها استخدمت مقاييس جاىزة مثل دراسة      
دراسة أخرى ببناء مقياس الذكاء االجتماعي مثل دراسة  ( بينما قامت9503( ودراسة )الرفاعي، 9559)عسقوؿ، 

 ( كأداة للبحث.9559( . أما البحث اغبارل فسوؼ يتبىن مقياس )الطائي وأخروف، 9559)الطائي وأخروف، 
 -الوسائل االحصائية : -1

اىدافها من  استخدمت الدراسات السابقة العديد من الوسائل االحصائية يف استخراج النتائج ودبا يتناسب مع     
الوسائل االحصائية اؼبستخدمة ىي )معامل ارتباط بًنسوف، ومعادلة الفاكرونباخ، اؼبتوسطات اغبسابية، واالوزاف النسبية، 
اؼبتوسط اغبسايب، اؼبنواؿ، معادلة معامل االلتواء، ومعامل االرتباط بًنسوف، ومعامل االرتباط البسيط، االختبار التائي 

الختبار الزائي، ومعامل االرتباط اؼبتعددة( . أما البحث اغبارل فقد استخدـ االختبار التائي لعينة لعينتٌن مستقلتٌن، ا
 واحدة واالختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن ومعامل ارتباط بًنسوف وربليل التباين االحادي واالختبار الزائي .
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 -الصدق والثبات :  -2

يدة يف حساب الصدؽ والثبات اليت تناسب مع اىدافها. أما البحث استخدمت يف الدراسات السابقة طرؽ عد     
 اغبارل فقد استخدمت الباحثتاف الصدؽ الظاىري وصدؽ احملتوى وصدؽ البناء والثبات بطريقة اعادة االختبار.

 -النتائج :  -3

سائل اإلحصائية، أما تنوعت نتائج الدراسات السابقة حبسب طبيعة الدراسات وأىدافها وفرضياهتا والعينات والو      
 البحث اغبارل فسوؼ يتم عرض ما توصلت اليو الباحثتاف من نتائج يف الفصل الرابع .

 االجراءات
 اجراءات البحث

 اوالً : منهج البحث:
ستتبع الباحثتاف اؼبنهج الوصفي االرتباطي ويف ىذا الصدد يعرؼ )مبارؾ( اؼبنهج الوصفي أنو ذلك اؼبنهج الذي يقـو      
وصف ظاىرة من الظواىر للوصوؿ اذل اسباب ىذه الظاىرة والعوامل اليت تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها على 

 ( .35:  0999ويتم ذلك وفق خطة حبثية معينة من خالؿ ذبميع البياانت وتنظيمها وربليلها )مبارؾ، 
 اثنياً : رلتمع البحث:

( 09886وصل بكلياهتا العلمية واالنسانية والطبية واؽبندسية واؼبكوف من )ميثل ؾبتمع البحث صبيع طلبة جامعة اؼب     
 طالباً وطالبة .

 اثلثاً : عينة البحث:
 عينة الكليات : - أ

( اذل 9505% حيث اشار )عبداللطيف، 3مت اختيار عينة من كليات جامعة اؼبوصل بطريقة عشوائية طبقية بنسبة      
 -% فأقل.)شبكة اغبوت5% اما اذا عشرات االالؼ 05ة االختيار أف اجملتمع اذا كاف بضعة االؼ نسب

http://www.furtdp.com ) 
أذا مت اختيار )كلية طب االسناف( عن اجملموعة الطبية و)ىندسة كهرابء( عن اجملموعة اؽبندسية و)كلية اآلداب( عن 

( عن الكليات العلمية*  .0اجملموعة االنسانية و)وكلية العلـو
 والفروع : عينة االقسام - ب

 مت اختيار فرع من كل كلية ومن الصف الثاين حصراً 
 
 
 

 

                                           
*
 شؤون الطلبة في تصنيف الكليات الى اربع مجاميع. -علمًا أن الباحثتان استعانتا برئاسة الجامعة 
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 (4اجلدول رقم )
 عينة البحث االساسية موزعني حسب متغري التخصص

 القسم، الصف الكلية
 عدد الطلبة

 اجملموع
 اانث ذكور

 005 05 75 جراحة االسناف طب اسناف
 035 05 95 قسم الكهرابء اؽبندسة
 035 75 65 التاريخ اآلداب
 085 95 95 كيمياء العلـو

 555 905 305 اجملموع
 عينة الطلبة –ج 
 ( طالب وطالبة555مت اختيار عينة عشوائية طبقية بلغ عددىا )      

 أدوات البحث
 مقياس )فاعلية األان(  -4

 س خاص هبذا البحث .نظراً لعدـ توفر مقياس لفاعلية األان على طلبة اعبامعة لذا ارأتت الباحثتاف بناء مقيا     
ومن خالؿ مراجعة االدبيات السابقة ونظرية اريكسوف مت ربديد ثالث جوانب لفاعلية االان وىي )القدرة على العطاء 

 والتسامح وسرعة التكيف( .
 اعداد الفقرات  -1

مت اختيار سلم ( سلبية و 06( فقرة اهبابية و)96( فقرة منها )09من خالؿ مراجعة االدبيات السابقة مت صياغة )     
لإلجابة ويكوف من طبسة بدائل )تنطبق علي بدرجة كبًنة جداً، تنطبق علي بدرجة كبًنة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، 

 تنطبق علي بدرجة قليل، تنطبق علي بدرجة قليلة جداً( .
 التجربة االستطالعية للمقياس -3

بة من طلبة كلية الرتبية للعلـو الصرفة للتعرؼ عن مدى ( طالباً وطال35مت تطبيق الفقرات بصورهتا االولية على )     
 وضوح الفقرات ومالئمتها لقياس فاعلية االان وقد اتضح من التجربة اف الفقرات جيدة وواضحة .

 Face validityالصدق الظاهري  -1

على ؾبموعة ( اذل اف افضل طريقة للتأكد من صدؽ االختبار واؼبقياس ىي عرض فقراتو Eble،` 1972ويشًن )     
( وقد ربقق ىذا النوع Eble،` 1972 : 155من اػبرباء للحكم على صالحيتها يف قياس اػباصية اليت وضع ألجلها )

من الصدؽ يف مقياس فاعلية األان وذلك بعرض فقراتو على ؾبموعة من اػبرباء واحملكمٌن اؼبتخصصٌن يف علم النفس وقد 
%( حيث اشار بلـو اذل حصل اؼبقياس على نسبة 055 -% 87بٌن ) حصلت الفقرات على نسبة اتفاؽ تراوحت ما
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، 75اتفاؽ ) ( علماً أف بعض 096، ص 0983%( من اػبرباء فأكثر، ميكن الشعور ابالرتياح من حيث الصدؽ )بلـو
 اػبرباء ابدوا بعض التعديالت البسيطة اليت تتعلق ابلصياغة اللغوية لبعض الفقرات .

 Validity Logicalالصدق ادلنطقي  -2

ىو من اػبطوات االوذل يف تصميم االختبار إذ يتم ربديد الظاىرة اؼبراد قياسها ربديداً منطقياً مث ربليل موضوع      
( 035، ص 9559االختبار ربليالً شامالً يؤدي اذل تبياف اقسامو وترتيبها سبهيداً لوضع الفقرات )أبو حويج واخروف، 

( 680، ص 0975ختبار الذي ميثل سبثيالً سليماً للمجاالت اؼبراد دراستها )الغريب، فاالختبار الصادؽ منطقياً ىو اال
 وقد ربقق ىذا الصدؽ هبذا اؼبقياس اذ توزعت فقراتو وفقاً للمجاالت .

 صدق البناء :
، 0978وتعد معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس دلياًل على صدؽ البناء )أسعد،       
( ويعد من أىم انواع الصدؽ اؼبستخدـ مع السمات االفرتاضية كالذكاء والتفكًن واالدراؾ واالستدالؿ ألنو 330ص 

( طالب وطالبة 55( وقد مت تطبيق اؼبقياس على عينة من )060، ص 0985يشكل االطار النظري الختباراهتا )عودة، 
( 99,5 - 60,5رجة الكلية وتراوحت معامالت االرتباط ما بٌن )ومت حساب معامل االرتباط بٌن درجة كل فقرة مع الد

. 
 Item Discriminationقوة متييز الفقرة 

( طالب وطالبة من اؼبرحلة الثانية موزعٌن على 955وللتأكد من سبييز الفقرات قامت الباحثتاف بتطبيق اؼبقياس على )     
 -وحساب الدرجات قامت الباحثتاف أبتباع اػبطوات االتية :الكلية االنسانية والعلمية وبعد تصحيح االستمارات 

 ( طالب وطالبة .955تطبيق اؼبقياس على عينة مكوف ) -0

 مت تصحيح اؼبقياس وترتيب درجات الطلبة من أعلى درجة اذل اوطأ درجة . -9

تشػاهبتٌن وبلػغ ( من الدرجات الدنيا للحصوؿ علػى افضػل ؾبمػوعتٌن م97%( من الدرجات العليا و)97مت ربديد نسبة ) -3
( طالػب وطالبػة وتراوحػت القيمػة التائيػة مػا 50( طالب وطالبػة وعػدد افػراد اجملموعػة الػدنيا )50عدد افراد اجملموعة العليا )

( لذا مت حذؼ  96,0( ىذا ومت حذؼ الفقرات اليت قيمتها التائية اصغر من اعبدولية البالغة)  005,08 - 79,0بٌن) 
 ( .9وضح يف جدوؿ رقم )( كما م39و  90الفقرتٌن )

 (1اجلدول رقم )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس فاعلية األان

 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

0 
 90365,0 6996,3 عليا

995,0 
 39053,0 0080,9 دنيا

 979,05 99985,5 9963,0 عليا 9
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات
 96668,5 3750,0 دنيا

3 
 69798,5 5556,0 عليا

995,05 
 85560,5 0000,0 دنيا

0 
 05559,0 5556,3 عليا

055,7 
 73385,5 3333,0 دنيا

5 
 05688,0 9593,3 عليا

363,6 
 66885,5 9963,0 دنيا

6 
 38778,0 8008,9 عليا

099,3 
 33005,0 6996,0 دنيا

7 
 97598,0 5555,0 عليا

300,6 
 97905,0 8008,0 دنيا

8 
 59509,0 9593,0 عليا

566,7 
 98507,0 9635,0 دنيا

9 
 98850,5 0080,0 عليا

590,09 
 79053,5 9963,0 دنيا

05 
 97905,0 8008,3 عليا

078,05 
 09366,5 0000,0 دنيا

00 
 75996,5 5085,0 عليا

900,05 
 60973,5 0805,0 دنيا

09 
 85560,5 0000,0 عليا

508,03 
 99650,5 3750,0 دنيا

03 
 59098,0 5375,0 عليا

357,09 
 53376,5 0080,0 دنيا

00 
 06335,0 7057,3 عليا

358,00 
 38095,0 5700,0 دنيا
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

05 
 59098,0 5375,0 عليا

507,09 
 65059,5 0080,0 دنيا

06 
 59950,0 9593,0 عليا

505,09 
 70903,5 9593,0 دنيا

07 
 05905,0 3333,0 عليا

535,09 
 78698,5 0859,0 ادني

08 
 30570,0 8889,3 عليا

369,9 
 76985,5 0080,0 دنيا

09 
 08355,0 9593,3 عليا

393,3 
 06566,0 9959,0 دنيا

95 
 99567,0 5085,9 عليا

030,3 
 09907,0 5085,0 دنيا

90 
 70059,5 3750,0 عليا

799,0 
 85669,0 9963,3 دنيا

99 
 38675,0 5555,0 عليا

853,7 
 55999,0 0570,0 دنيا

93 
 09067,0 5700,0 عليا

558,6 
 38065,0 7537,0 دنيا

90 
 98090,5 9593,0 عليا

668,05 
 55568,0 3750,0 دنيا

95 
 99006,0 5375,0 عليا

095,9 
 80395,5 0570,0 دنيا

96 
 95560,0 0000,0 عليا

855,7 
 57906,0 6996,0 دنيا
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

97 
 59950,0 9593,0 عليا

563,05 
 93375,5 0000,0 دنيا

98 
 70059,5 3750,0 عليا

097,05 
 73385,5 3333,0 دنيا

99 
 83887,5 3750,0 عليا

998,00 
 97059,5 0570,0 دنيا

35 
 37999,0 9635,3 عليا

658,7 
 97508,5 0805,0 دنيا

30 
 00568,0 0859,0 عليا

805,9 
 93375,5 0000,0 دنيا

39 
 97985,5 5375,3 عليا

360,9 
 55900,0 9999,3 دنيا

33 
 95890,0 5555,0 عليا

990,7 
 05996,0 7537,0 دنيا

30 
 66885,5 7537,0 عليا

989,09 
 00059,0 6996,0 دنيا

35 
 93599,5 5085,0 عليا

065,00 
 96668,5 6996,0 دنيا

36 
 57059,0 5700,0 عليا

657,9 
 89305,5 0805,0 دنيا

37 
 88353,5 3750,0 عليا

003,05 
 50070,5 9963,0 دنيا

38 
 97059,5 8889,3 عليا

065,8 
 55553,0 5556,0 دنيا

 530,05 05550,0 9635,3 عليا 39
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات
 96688,5 5700,0 دنيا

05 
 83955,5 3333,0 عليا

095,05 
 58309,0 5996,0 دنيا

00 
 59569,5 7057,0 عليا

005,08 
 79757,5 0970,0 نياد

09 
 98090,5 9593,0 عليا

568,00 
 08330,5 0859,0 دنيا

 

 -الثبات :
ويتم حساب ىذا النوع من الثبات أبجراء  Test Retestثبات االستجابة ويسمى ايضاً ثبات اعادة االختبار      

ة بعد مرور مدة من الزمن ويتم حساب معامل تطبيق للمقياس على عينة من الطلبة مث اعادة تطبيق اؼبقياس على نفس العين
( طالب وطالبة وقد اختارت 35االرتباط بٌن مرتٌن االختبار وقد قامت الباحثتاف بتطبيق اؼبقياس على عينة بلغ عددىا )

( اذل اف افضل فرتة زمنية بٌن االختبار االوؿ والثاين ىو م05الباحثتاف فرتة زمنية قدرىا ) ( 05ن )( يوماً اذ يشًن )بلـو
( وهبذا مت حساب معامل االرتباط بٌن وقيت التطبيق ووجد أف 095، ص 0983( يوما )اؼبفيت واخروف، 90يوما اذل )

 ( .903,0( مت حساب القيمة التائية ؼبعامل االرتباط ووجد اهنا تساوي )89,5معامل االرتباط يساوي )
 -الصورة النهائية دلقياس فاعلية االان :

 اء من اجراءات الصدؽ والثبات والتمييز اصبح اؼبقياس بصيغتو النهائية وىو مكوف من بعد االنته     
( فقرة ذات طبسة بدائل )تنطبق علي بدرجة كبًن جداً، تنطبق علي بدرجة كبًنة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، 05)

( وهبذا تكوف الدرجة العليا 0، 9، 3، 0، 5تنطبق علي بدرجة قليلة، تنطبق علي بدرجة قليلة جداً( ترتاوح درجاهتا من )
 (. 095( ودبتوسط فرضي قدره )05( درجة والدرجة الدنيا )955على اؼبقياس )

 (3جدول رقم )
 يوضح تصحيح مقياس فاعلية االان وحساب الدرجات

 ادلستوايت الدرجات
 اؼبستوى اؼبتدين 85  – 05
 اؼبستوى اؼبتوسط 65 - 85
 اؼبستوى العارل 955 - 065
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 ( توزيع الدرجات على ادلنحين القياسي دلقياس فاعلية االان4يوضح الشكل )
 
 
 
 
   
   
 
 

 

 
 -مقياس الذكاء االجتماعي :

( كونو معد على طلبة اعبامعة لطلبة 9559لغرض قياس الذكاء االجتماعي تبنت الباحثتاف مقياس )الطائي واخروف،      
ة جامعة اؼبوصل يهدؼ اذل توفًن اداة قياس صادقة واثبتة لقياس مستوى الذكاء السنة االوذل كلية الرتبية الرايضي

( فقرة، موزعة على )طبسة( ؿباور، وتتم االجابة على فقرات اؼبقياس 09االجتماعي، أتلف اؼبقياس بصورتو النهائية من )
أحياانً، اندراً، ابداً(، وتكوف األوزاف تبعاً من خالؿ طبسة بدائل مرتبة تنازلياً على مقياس ليكرت اػبماسي )دائماً، غالباً، 

( 5 – 0( درجة، والعكس صحيح ابلنسبة للفقرة السلبية بٌن )0 – 5ؼبضموف الفقرة االهبابية تعطى ؽبا االوزاف بٌن )
 ( درجة وعلى09( درجة، أما الدرجة الكلية الدنيا للمقياس ىي )905درجة، تكوف الدرجة الكلية العليا للمقياس ىي )

 الرغم من كوف اؼبقياس معد على عينة مقارنة لعينة البحث .
 -صدق الفقرات :

( ويقصد ابلصدؽ أف 955، ص 9550يعد الصدؽ الشرط االوؿ واالىم من شروط صالحية اؼبقياس )ميخائيل،     
، 9559ويج واخروف، يقيس اؼبقياس فعاًل القدرة أو السمة أو االذباه أو االستعداد الذي وضع االختبار لقياسو.)أبو ح

 (039ص 
 -أنواع الصدق :

 -الصدق الظاهري : - أ

ويقصد بو مدى قدرة الفقرات على قياس الظاىرة اؼبطلوب قياسها ويقاس الصدؽ الظاىري بعرض فقرات اؼبقياس      
أف فقرات  بصيغتو االولية على ؾبموعة من اػبرباء اؼبتخصصٌن يف علم النفس الرتبوي للحكم على صالحية الفقرات علماً 

 %( .85اؼبقياس مت االتفاؽ عليها بنسبة )
 -صدق احملتوى : - ب

321 211 321 11 41 

 مستوى عالي مستوى متوسط مستوى متدني
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وقد مت قياس ىذا النوع من الصدؽ عن طريق ربليل )الذكاء االجتماعي( وربديد مفهومو ربديداً كامالً وربديد ابعاده      
د واستعانت الباحثتاف ابػبرباء وربديد مفهـو كل بعد من االبعاد ومطابقة فقرات كل بعد مع االبعاد مع التعريف احملد

 لتحديد مدى سبثيل كل فقرة من الفقرات للبعد الذي تنتمي اليو .

 -صدق البناء : - ت

ىو الذي يبٌن اىتماـ االختبار نفسو من خالؿ التكامل الوظيفي للفقرات يف ترابطها وقدرهتا على التمييز بٌن اولئك      
 ميتلكوهنا وخاصة يف االختبارات اليت يتم اعدادىا لقياس السمات الشخصية  الذين ميتلكوف اػباصية اؼبقاسة مع الذين ال
 (   065، ص 0987كاؼبيوؿ واالذباىات. )عودة وفتحي، 

 -ويقاس صدؽ البناء بعدة طرؽ ويف البحث اغبارل مت اعتماد الطريقتٌن االتيتٌن :
اذ مت تطبيق اؼبقياس على عينة من الطلبة حساب معامل االرتباط بٌن درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس  -0

( طالػػب وطالبػػة ومػػن مث مت حسػػاب درجػػاهتم ألجػػل احتسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػٌن درجػػة كػػل فقػػرة مػػع 055بلػغ عػػددىم )
 ( 63,5 - 30,5الدرجة الكلية للمقياس وتراوحت معامالت االرتباط ما بٌن )

 -القوة التمييزية لفقرات دلقياس الذكاء االجتماعي:
لغرض حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس الذكاء االجتماعي قامت الباحثتاف بتطبيق مقياس الذكاء االجتماعي      

( طالب وطالبة من خارج العينة االساسية وابستخداـ معادلة التمييز مت استخراج سبييز الفقرات بعد حساب 955على )
%( من االستمارات اؼبصممة 97ازليًا وبعد ذلك مت سحب )النتائج عن طريق ترتيب الدرجات اؼبتحصل عليها تن

لإلجاابت العليا ونفس النسبة لإلجاابت الدنيا وبذلك بلغ عدد االستمارات اليت صححت ابالعتماد على ىذه النسبة 
ريق اؼبعادلة ( استمارة لكل من اجملموعة العليا والدنيا من عينة الطلبة، وابستخداـ اؼبعاعبة االحصائية للنتائج عن ط50)

 - 989,0الرايضية التمييز، اتضح من خالؿ النتائج أف صبيع فقرات اؼبقياس كانت فبيزة وتراوحت القيمة التائية ما بٌن )
 ( .0( ومت االبقاء على صبيع الفقرات كما موضح يف جدوؿ رقم )790,08

 (1اجلدول رقم )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الذكاء االجتماعي

 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

0 
 80355,5 9593,0 عليا

790,08 
 39596,5 0000,0 دنيا

9 
 57735,5 5556,0 عليا

309,00 
 90365,0 6996,0 دنيا

3 
 96668,5 3750,0 عليا

503,00 
 55999,0 0570,0 دنيا
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

0 
 78698,5 0859,0 عليا

333,5 
 33765,0 5996,9 دنيا

5 
 89056,5 5556,3 عليا

508,6 
 90509,0 8008,0 دنيا

6 
 90706,0 5996,3 عليا

357,3 
 95078,0 0805,9 دنيا

7 
 97505,0 3750,3 عليا

989,0 
 05688,0 9593,9 دنيا

8 
 00005,0 333,3 عليا

908,5 
 75996,5 0805,0 دنيا

9 
 09395,0 0000,9 عليا

097,3 
 79069,5 3750,0 دنيا

05 
 36908,0 5085,3 عليا

085,0 
 58650,0 0000,9 دنيا

00 
 97505,0 3750,3 عليا

989,9 
 05688,0 9593,9 دنيا

09 
 00005,0 3333,3 عليا

908,5 
 75996,5 0805,0 دنيا

03 
 09395,0 0000,9 عليا

097,3 
 79069,5 3750,0 دنيا

00 
 36908,0 5085,3 عليا

085,0 
 58650,0 0000,9 نياد

05 
 36908,0 0805,3 عليا

996,3 
 56350,0 0080,9 دنيا

 359,0 09395,0 0000,3 عليا 06
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات
 57906,0 6996,0 دنيا

07 
 09595,0 5556,3 عليا

530,7 
 83955,5 6667,0 دنيا

08 
 03735,0 7537,3 عليا

557,5 
 53555,0 5700,9 دنيا

09 
 05996,0 9963,3 عليا

309,9 
 59753,0 0000,9 دنيا

95 
 97885,0 0570,3 عليا

099,5 
 53775,0 6667,0 دنيا

90 
 93059,0 9963,3 عليا

567,7 
 63655,5 0570,0 دنيا

99 
 08750,0 5556,3 عليا

879,6 
 93375,5 5556,0 دنيا

93 
 33973,0 9999,3 عليا

953,0 
 96577,5 6667,0 دنيا

90 
 30705,0 9593,3 عليا

969,3 
 96098,0 8509,0 دنيا

95 
 58735,0 5085,3 عليا

860,6 
 97059,5 5996,0 دنيا

96 
 05559,0 8889,9 عليا

595,9 
 35663,0 9959,0 دنيا

97 
 33973,0 0000,9 عليا

605,3 
 70059,5 3750,0 دنيا

 396,0 85950,5 9593,3 عليا 98
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات
 05683,0 5700,9 دنيا

99 
 05996,0 9963,3 ياعل

895,0 
 9958,0 8509,0 دنيا

35 
 83955,5 3333,0 عليا

095,05 
 58309,0 5996,0 دنيا

30 
 59950,0 9593,0 عليا

505,09 
 70903,5 9593,0 دنيا

39 
 98850,5 0080,0 عليا

590,09 
 79053,5 9963,0 دنيا

33 
 55506,0 7057,3 عليا

700,6 
 98706,0 9306,9 دنيا

30 
 99985,5 9963,0 عليا

979,05 
 96668,5 3750,0 دنيا

35 
 99006,0 5375,0 عليا

095,9 
 80395,5 0570,0 دنيا

36 
 99006,0 5375,0 عليا

095,9 
 80395,5 0570,0 دنيا

37 
 98090,5 9593,0 عليا

668,05 
 55568,0 3750,0 دنيا

38 
 99985,5 9965,0 عليا

973,05 
 96668,5 3750,0 دنيا

39 
 98850,5 0080,0 عليا

590,09 
 79053,5 9963,0 دنيا

05 
 97905,0 8008,3 عليا

078,05 
 09366,5 0000,0 دنيا
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

00 
 96668,5 3750,0 عليا

53,00 
 55999,0 0570,0 دنيا

09 
 83955,5 5556,3 عليا

557,5 
 03735,0 6667,0 دنيا

 
 جتماعيالثبات دلقياس الذكاء اال

يقصد بثبات االختبار أبنو حصوؿ اؼبستجيب على نفس الدرجة تقريبًا بٌن مرات االعادة اؼبتكررة ألجراء االختبار      
 ( .003، ص 9555)القمش واخروف، 

 -طريقة اعادة االختبار :  -4

اعادة تطبيق نفس وترتكز ىذه الطريقة يف حساب الثبات على تطبيق االختبار على عينة من اؼبفحوصٌن، مث      
االختبار على نفس افراد العينة بعد مدة من الزمن ترتاوح بٌن يـو واحد اذل اايـ عدة ومن مث حساب معامل االرتباط بٌن 

 ( .969، ص 9550التطبيقٌن )ميخائيل، 
الذكاء  وقد قامت الباحثتاف ابستخداـ ىذه الطريقة للتحقق من ثبات االختبار، وذلك من خالؿ تطبيق مقياس     

( فردًا ومن مث اعادة تطبيق نفس اؼبقياس وعلى نفس العينة 05االجتماعي على عينة من الطلبة والطالبات بلغ عددىم )
( يوماً، بعد حساب معامل االرتباط بٌن التطبيقٌن االوؿ والثاين من خالؿ استخداـ 05من الطلبة والطالبات بعد مدة )

( وعند حساب القيمة التائية ؼبعامل االرتباط وجد اهنا 85,5رتباط )معامل ارتباط بًنسوف بلغت درجة اال
 ( لذا معامل الثبات داؿ احصائياً.55,5( وىي اكرب من اعبدولية عند مستوى داللة )50,6تساوي)

 
 الصيغة النهائية دلقياس الذكاء االجتماعي

( فقرة ذات 09ىزاً بصيغتو النهائية وىو مكوف من )بعد االنتهاء من اجراء الصدؽ والثبات والتمييز اصبح اؼبقياس جا     
( هبذا تكوف الدرجة العليا على 0، 9، 3، 0، 5طبسة بدائل )دائماً، غالباً، احياانً، اندراً، ابداً( ترتاوح درجاهتا من )

 ( درجة .096( درجة ودبتوسط فرضية قدره )09( درجة والدرجة الدنيا )905اؼبقياس )
 صحيح مقياس الذكاء االجتماعي وحساب الدرجاتيوضح ت (2جدول رقم )
 ادلستوايت الدرجات

 اؼبستوى اؼبتدين 80  – 09
 اؼبستوى اؼبتوسط 068 -80
 اؼبستوى العارل 905 -068
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 ( توزيع الدرجات على ادلنحين القياسي دلقياس الذكاء االجتماعي1يوضح الشكل )
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 النتائج

 يف ىذا الفصل عرض النتائج وفقاً ألىداؼ البحث عرض النتائج ومناقشتها سيتم
 )التعرؼ على مستوى فاعلية األان لدى طلبة جامعة اؼبوصل( نتائج اذلدف االول -0

( درجة وعند مقارنة ابلوسط 5955,059( يظهر اف اؼبتوسط اغبسايب اؼبتحقق قدره )6من خالؿ اعبدوؿ رقم )      
( أعلى من القيمة التائية اعبدولية والبالغة 903,00التائية احملسوبة والبالغة )( وأظهرت النتائج اف القيمة 095الفرضي )

 ( 509( ودرجة حرية )55,5( عند مستوى داللة )965,0)
 (3اجلدول رقم )

 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بني ادلتوسط ادلتحقق وادلتوسط الفرضي دلقياس لفاعلية األان

ادلتوسط  العـــدد
 احلسايب

ادلتوسط 
 الفرضي

االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 يوجد فرؽ داؿ 965,0 903,00 95695,07 095 5955,059 555
من خالؿ اعبدوؿ اعاله يتبٌن اف طلبة اعبامعة يتمتعوف دبستوى متوسط من فاعلية االان وقد يعزى السبب اذل طبيعة      

امعية اليت توفر االمن النفسي وقناعة طلبة اعبامعة حبياهتم من حيث مستواىم االقتصادي واالجتماعي والتعليمي، اغبياة اعب
أي يتوافق الطلبة مع الظروؼ اؼبوجودة يف بيئتهم وربمس الفرد للحياة واالقباؿ اليها يؤدي ابلفرد اذل زرع فاعلية األان . 

 ( .9505، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الزعيب
 )التعرؼ على الفروؽ يف فاعلية األان وفقاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص( نتائج اذلدف الثاين -9

324 231 322 12 41 

 مستوى عالي مستوى متوسط مستوى متدني
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( ابكبراؼ 0709,009تبٌن النتائج أف مقدار اؼبتوسط اغبسايب لدى الذكور يف مقياس فاعلية األان ىو ) - أ
( ابكبراؼ معياري قدره 3958,055(، يف حٌن بلغ اؼبتوسط اغبسايب لدى االانث )67689,08معياري قدره )

( ودرجة جرية 55,5( وعند اختبار النتيجتٌن ابالختبار التائي، تبٌن وجود فرؽ معنوي عند مستوى داللة )30673,06)
 ( يوضح ذلك . 7( ولصاحل االانث واعبدوؿ رقم )508)
 (4اجلدول رقم )  

 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق تبعاً دلتغري اجلنس

 عـــددال اجلنس
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 67689,08 0709,009 305 ذكور
 لصاحل االانث 965,0 805,3

 30673,06 3958,055 905 اانث
اله نظراً لتغًن دور االانث يف ومن اعبدوؿ اعاله يبٌن وجود فرؽ داؿ احصائياً ولصاحل االانث وميكن تفسًن النتيجة اع   

ؾبتمعنا بسبب صعوابت اغبياة االجتماعية واالقتصادية ودفع الكثًنات منهن اذل  فبارسة االعماؿ واألدوار ابإلضافة اذل 
الدراسة ابعبامعة فبا زادا من قوة الذات لديهن فبا اكتسبت من معارؼ وخربات وعالقات ابإلضافة اذل اساليب التنشئة 

يف الوقت اغبارل بدأت تعطي دور لإلانث متساوي مع الذكور يف التعليم والتدريب واؼبشاركات ابإلضافة اذل ذلك  االسرية
 اعطاء مساحة اكرب لإلانث للتعبًن عن آرائهن ورغباهتن وحاجتهن وليس كما كاف يف السابق.

 تخصص(نتائج اؽبدؼ الثاين )التعرؼ على الفروؽ يف فاعلية االان وفقاً ؼبتغًن ال  - ب

 يظهر من خالؿ اعبدوؿ االوساط اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية جملاميع البحث
 (5اجلدول رقم )

 االوساط احلسابية دلقياس فاعلية االان

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العـــدد التخصص

 53703,07 3959,050 005 طبيبة
 95750,08 3930,000 035 ىندسية
 08067,07 0555,059 085 علمية
 93003,03 0069,007 035 انسانية

 (9ولغرض معرفة الفروؽ مت استخداـ ربليل التباين االحادي كما يف جدوؿ )
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 (6اجلدول رقم )
 حتليل التباين االحادي للفروق بني متوسطات متغري التخصص

درجات  مصادر التباين
 احلرية

متوسط رلموع  رلموع ادلربعات
 ادلربعات

 الفائية القيمة
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة

 67689,08 309,95976 3 بٌن اجملموعات

 995,055565 506 داخل اجملموعات يوجد فرؽ داؿ 65,9 695,90
30673,06 

 600,076500 509 الكلي
( عند 65,9ية البالغة )( وىي اكرب من اعبدول695,90لذا يظهر من اعبدوؿ اف القيمة الفائية احملسوبة تساوي )     

( يوضح ذلك ودبا أف 09( لذا يوجد فرؽ داؿ احصائياً وؼبعرفة ذلك جدوؿ )509( ودرجة حرية )55,5مستوى داللة )
جدوؿ ربليل التباين االحادي يعطي قيمة فائية واحدة ال توضح موقع الفروؽ بٌن اجملموعات لذا مت استخداـ معامل 

 ( .05ددة كما يف اعبدوؿ رقم )شيفيو للمقارانت البعدية اؼبتع
 (42اجلدول رقم )

 قيم معامل شيفيه للمقارانت البعدية دلقياس فاعلية األان

 انسانية علمية هندسية طبية ادلتوسط احلسايب العـــدد اجملموعة

 373,3 550,9 588,7  3959,050 005 طبيبة
 700,5 *973,95   3930,000 035 ىندسية
 *766,09    0555,059 085 علمية
     0069,007 035 انسانية

 -( كما أييت :05يظهر لنا من خالؿ اعبدوؿ )
( وىػي اصػغر مػن قيمػة 588,7عند مقارنة اجملموعة الطبية مع اجملموعة اؽبندسية أف قيمػة معامػل شػيفيو احملسػوبة تسػاوي ) -0

 اعلية األان .( لذا فالفروؽ غًن دالة احصائياً يف مقياس ف85,7شيفيو اعبدولية البالغة )

( وىػي اصػغر مػن 550,9عند مقارنػة اجملموعػة الطبيػة مػع اجملموعػة العلميػة وجػد أف قيمػة معامػل شػيفيو احملسػوبة تسػاوي ) -9
 ( لذا فالفروؽ غًن دالة احصائياً يف مقياس فاعلية األان .85,7قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

( وىي اصغر من 373,3ية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي )عند مقارنة اجملموعة الطبية مع اجملموعة االنسان  -3
 ( لذا فالفروؽ غًن دالة احصائياً يف مقياس فاعلية األان .85,7قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )
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مػن  ( وىي اكرب973,95عند مقارنة اجملموعة اؽبندسية مع اجملموعة العلمية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -0
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة اؽبندسية .85,7قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

( وىػي اصػغر 5 ,700عند مقارنة اجملموعة اؽبندسية مع اجملموعة االنسانية وجػد أف قيمػة معامػل شػيفيو احملسػوبة تسػاوي ) -5
ة احصػائياً يف مقيػاس فاعليػة األان فبػا يػدؿ علػى عػدـ وجػود ( لػذا فػالفروؽ غػًن دالػ85,7من قيمة شيفيو اعبدولية البالغػة )

فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػٌن االختصاصػػٌن نتيجػػة سبتػػع الطلبػػة بػػنفس الظػػروؼ ويعيشػػوف يف ؾبتمػػع يتسػػم بثقافػػة وتقاليػػد 
واالجتماعيػة فبػا وعادات اجتماعية متشاهبة ويواجهوف نفس اؼبؤثرات البيئية واالجتماعية ونفس اػبػربات واؼبهػارات العلميػة 

 يؤدي اذل خلق شخصيات متقاربة يف اػبصائص الشخصية.

( وىي اكرب من 766,09عند مقارنة اجملموعة العلمية مع اجملموعة االنسانية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -6
 ة .( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة العلمي85,7قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

 )التعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة( نتائج اذلدف الثالث -

( وعند مقارنة ابؼبتوسط الفرضية 7505,059( يظهر اؼبتوسط اغبسايب اؼبتحقق قدره )00من خالؿ اعبدوؿ )      
التائية اعبدولية والبالغة  ( أعلى من القيمة878,99( وأظهرت النتائج أف القيمة التائية احملسوبة والبالغة )096)
( فبا يدؿ على وجود فرؽ داؿ احصائياً بٌن اؼبتوسطٌن 509( ودرجة حرية  )55,5( عند مستوى داللة )965,0)

 ( يوضح ذلك .9اغبسابيٌن ولصاحل الطلبة وجدوؿ )

 (44اجلدول رقم )
 الفرضي دلقياس الذكاء االجتماعينتائج االختبار التائي لداللة الفروق بني ادلتوسط ادلتحقق وادلتوسط       

 العـــدد
ادلتوسط 
 احلسايب

ادلتوسط 
 الفرضي

االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 يوجد فرؽ داؿ 965,0 878,99 55556,90 096 7505,059 555
جتماعي، وىذا يعين أف طلبة اعبامعة لديهم وتدؿ النتيجة على سبتع طلبة اعبامعة دبستوى متوسط من الذكاء اال     

القدرة على ادراؾ الظروؼ االجتماعية والتصرؼ يف اؼبواقف االجتماعية والتعاوف مع االخرين وتعزى ىذه النتيجة اذل 
حقيقة الظروؼ الصعبة اليت مر هبا ابناء جامعة اؼبوصل زودهتم خبربة واسعة اكسبتهم القدرة على التعامل ومواجهة 

دايت واف مرحلة اعبامعة يتجو كبو النضج االجتماعي واالنفعارل واكثر قدرة على التفاعل مع االخرين واتفقت ىذه التح
( وتعارضت مع دراسة )عسقوؿ، 9503( و )الرفاعي، 9559النتيجة مع نتائج دراسة كل من )الطائي واخروف، 

9559. ) 
 جتماعي وفقاً ؼبتغًن اعبنس( )التعرؼ على الفروؽ يف الذكاء اال نتائج اذلدف الرابع

( 7090,059تبػػػػٌن النتػػػػائج أف مقػػػػدار اؼبتوسػػػػط اغبسػػػػايب لػػػػدى الػػػػذكور يف مقيػػػػاس الػػػػذكاء االجتمػػػػاعي ىػػػػو )  - أ
( ابكبراؼ معياري قدره 7583,003(، يف حٌن بلغ اؼبتوسط اغبسايب لدى االانث )95607,09ابكبراؼ معياري قدره )
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( ودرجة حرية 55,5ختبار التائي، تبٌن وجود فرؽ معنوي عند مستوى داللة )( وعند اختبار النتيجتٌن ابال80055,08)
 ( يوضح ذلك .09( ولصاحل الذكور واعبدوؿ )508)

 (41اجلدول رقم )
 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بني ادلتوسط ادلتحقق وادلتوسط

ادلتوسط  العـــدد اجلنس
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 ةالقيمة التائي
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 95607,09 7090,059 305 ذكور
يوجد فرؽ داؿ  965,0 536,9

 80055,08 7583,003 905 اانث لصاحل الذكور
وتعزى الباحثتاف السبب اذل التنشئة اليت سبنح الذكور فرصة اكرب للتفاعل والتعرؼ على افراد ـبتلفٌن من مستوايت      

( ودراسة )الرفاعي، 9559واجتماعية وثقافية اكثر من االانث إال أهنا اختلفت مع دراسة )عسقوؿ،  وخلفيات علمية
9503.) 

 اؽبدؼ الرابع
 التعرؼ على الفروؽ ابلذكاء االجتماعي وفقاً للتخصص   - ب

 يالحظ اعبدوؿ أف االوساط اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية متفاوتة بٌن ؾباميع البحث
 (43اجلدول رقم )

 االوساط احلسابية دلقياس الذكاء االجتماعي

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العـــدد التخصص

 98305,7 6055,077 005 طبيبة
 6900,7 8693,060 035 ىندسية
 37595,00 0999,038 085 علمية
 09595,08 5050,039 035 انسانية

 (00االحادي كما يف اعبدوؿ ) لغرض معرفة الفروؽ مت استخداـ ربليل التباين
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 (41اجلدول رقم )
 حتليل التباين االحادي للفروق بني متوسطات متغري التخصص

 مصادر التباين
درجات 
 رلموع ادلربعات احلرية

متوسط رلموع 
 ادلربعات

 القيمة الفائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 039,09959 38,0076575 3 بٌن اجملموعات

 يوجد فرؽ داؿ 65,9 937,980
داخل 
 505,90500 506 اجملموعات

050,073 
 860,909090 509 الكلي

( يوضح ذلك ودبا أف جدوؿ ربليل التباين االحادي يعطي قيمة 05يوجد فروؽ داؿ احصائيًا وؼبعرفة ذلك جدوؿ )     
ل شيفيو للمقارانت البعدية اؼبتعددة كما يف فائية واحدة ال توضح موقع الفروؽ بٌن اجملموعات لذا مت استخداـ معام

 ( .05اعبدوؿ رقم )
 (42اجلدول رقم )

 قيم معامل شيفيه للمقارانت البعدية دلقياس الذكاء االجتماعي

 انسانية علمية هندسية طبية ادلتوسط احلسايب العـــدد اجملموعة

 *800,066 *370,955 *709,08  6055,077 005 طبيبة
 *005,85 *933,053   8693,060 035 ىندسية
 989,5    0999,038 085 علمية
     5050,039 035 انسانية

 -( كما أييت :05يظهر لنا من خالؿ اعبدوؿ )
( وىي 709,08عند مقارنة اجملموعة الطبية مع اجملموعة اؽبندسية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -0

 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة الطبية .85,7ة )اكرب من قيمة شيفيو اعبدولية البالغ

( وىي 370,955عند مقارنة اجملموعة الطبية مع اجملموعة العلمية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -9
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة الطبية .85,7اكرب من قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )
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( 800,066مقارنػػة اجملموعػة الطبيػػة مػع اجملموعػػة االنسػانية وجػػد أف قيمػة معامػػل شػيفيو احملسػػوبة تسػػاوي )عنػد  -3
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة الطبية .85,7وىي اكرب من قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

( 933,053ل شػيفيو احملسػوبة تسػاوي )عند مقارنػة اجملموعػة اؽبندسػية مػع اجملموعػة العلميػة وجػد أف قيمػة معامػ -0
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة اؽبندسية .85,7وىي اكرب من قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

( 0050,85عند مقارنة اجملموعة اؽبندسية مع اجملموعة االنسانية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسػوبة تسػاوي ) -5
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة اؽبندسية .85,7عبدولية البالغة )وىي اكرب من قيمة شيفيو ا

( وىي 989,5عند مقارنة اجملموعة العلمية مع اجملموعة االنسانية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -6
 س الذكاء االجتماعي .( لذا فالفروؽ غًن دالة احصائياً يف مقيا85,7اصغر من قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

 )العالقة بٌن فاعلية االان والذكاء االجتماعي( نتائج اذلدف اخلامس

أظهرت نتائج التحليل االحصائي ابستخداـ معامل ارتباط بًنسوف عدـ وجود عالقة بٌن فاعلية األان والذكاء      
ل االرتباط، فقد استخدـ االختبار التائي (، وللتعرؼ على داللة معام077,5االجتماعي إذ بلغ معامل ارتباط بًنسوف )

( وىي أقل من القيمة التائية اعبدولية والبالغة 959,0اػباص بذلك، واظهرت النتائج أف القيمة التائية احملسوبة بلغت )
 ( يوضح ذلك .06( واعبدوؿ )508( ودرجة حرية )55,5( عند مستوى داللة )965,0)

 (43اجلدول رقم )

 اطمعامل االرتب العدد
 القيمة التائية

 مستوى الداللة
 اجلدولية احملسوبة

 توجد عالقة دالة 965,0 959,0 077,5 555
تشًن ىذه النتيجة وجود عالقة دالة احصائياً بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي لدى افراد العينة بصورة عامة ويرجح      

ر انفتاحًا وتعاوانً واكثر قابلية على عقد عالقات اجتماعية وصداقات سبب ذلك اف فاعلية األان لدى االفراد ذبعلهم اكث
وفهم االخرين بشكل افضل لذا جاءت العالقة اهبابية ودالة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي على الرغم من عدـ وجود 

 أذا كانت عالية يكوف الفرد اكثر دراسة سابقة تناولت اؼبتغًنين معاً إال أف العديد من الدراسات أوضحت أف فاعلية أالان
استقرارًا نفسياً، وقادرًا على أف يكوف متفاعاًل وذا ثقة ابلنفس وأكثر أحساسًا ابألمن النفسي كما يف دراسة )الزعيب، 

9505. ) 
)التعرؼ على الفروؽ يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن اعبنس  نتائج اذلدف السادس

 والتخصص(

( 006,5( وبدرجة معيارية )009,5متغًن اعبنس تعرب من خالؿ اعبدوؿ أف العالقة بٌن اؼبتغًنين لدى الذكور تساوي ) - أ
 ( ووجد اف الفروؽ يف العالقة055,5( وبدرجة معيارية )053,5ولدى االانث كاف )
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 (44اجلدول رقم )
 تبعاً دلتغري اجلنس الفروق يف العالقة بني فاعلية أالان والذكاء االجتماعي

معامل  العـــدد اجلنس
 االرتباط

الدرجة ادلعيارية 
 دلعامل االرتباط

 القيمة الزائية
 مستوى الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 006,5 009,5 305 ذكور

070,5 96,0  
 055,5 053,5 905 اانث
( 55,5( عند مستوى داللة )96,0لية البالغة )( وىي اصغر من اعبدو 070,5ابستخداـ القيمة الزائية تساوي )     

 ودرجات حرية لذا الفروؽ يف العالقة وفقاً ؼبتغًن اعبنس غًن دالة احصائياً.
)التعرؼ على الفروؽ يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي تبعاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص(  نتائج اذلدف السادس

 (45اجلدول رقم ).

معامل  ــددالعـ التخصص ت
 االرتباط

الدرجة ادلعيارية 
 دلعامل االرتباط

 القيمة الزائية
 مستوى الداللة

 اجلدولية احملسوبة

0 
 585,5 577,5 005 طبية

999,5 

965,0 
5,55 

 غًن داؿ احصائياً 
 005,5 056,5 035 ىندسية

9 
 585,5 577,5 005 طبية

 غًن داؿ احصائياً  950,5
 555,5 555,5 085 علمية

3 
 585,5 577,5 005 طبية

داؿ أحصائياً  697,3
 556,5 550,5 035 انسانية لصاحل االنسانية

0 
 005,5 056,5 035 ىندسية

 غًن داؿ احصائياً  073,5
 555,5 555,5 085 علمية

5 
 005,5 056,5 035 ىندسية

داؿ أحصائياً  559,3
 556,5 550,5 035 انسانية لصاحل االنسانية

6 
 555,5 555,5 085 علمية

داؿ أحصائياً  358,0
 556,5 550,5 035 انسانية لصاحل االنسانية
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 ( للفروؽ يف العالقة08يظهر من خالؿ جدوؿ )
ىندسية(  –ال يوجد فرؽ داؿ احصائيًا يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن التخصص )طبية  -0
ن أف نعزى سبب ذلك اذل طبيعة الدراسة وصعوبتها ما بٌن الكليتٌن فبا أدى اذل أف تكوف العالقات االجتماعية وميك

 ضعيفة بٌن الكلية وىذا انعكس على فاعلية األان فجاءت الفروؽ يف العالقة غًن دالة .

علمية( وىذا  –ؼبتغًن التخصص )طبية  ال يوجد فرؽ داؿ احصائياً يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقاً  -9
يعين أف الفرؽ يف العالقة متدٍف وغًن داؿ ايضًا بسبب طبيعة الدراسة ابألقساـ العلمية اؼبختلفة  وصعوبتها فبا أدى اذل 

 البفاض العالقة بينها .

انسانية(  –تخصص )طبية يوجد فرؽ داؿ احصائيًا يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن ال  -3
ولصاحل االنسانية اف كلية الدراسات االنسانية اكثر انفتاحًا وفاعلية وتكوف طبيعة اؼبواد لديهم اكثر مرونة لذا جاء الفرؽ 

 يف العالقة دالة لصاغبهم .

 .علمية( –ىندسية ال يوجد فرؽ داؿ احصائياً يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقاً ؼبتغًن التخصص ) -0

انسانية(  –يوجد فرؽ داؿ احصائيًا يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن التخصص )ىندسية  -5
ولصاحل االنسانية اف كلية الدراسات االنسانية اكثر انفتاحًا وفاعلية وتكوف طبيعة اؼبواد لديهم اكثر مرونة لذا جاء الفرؽ 

 لصاغبهم . يف العالقة داالً 

انسانية(  –يوجد فرؽ داؿ احصائيًا يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن التخصص )علمية  -6
ولصاحل االنسانية اف كلية الدراسات االنسانية وردبا يعود السبب يف ذلك اذل طبيعة اؼبنهج الدراسة االنسانية اليت قد تكوف 

راسات العلمية من حيث وقتها وكثافتها ومضموهنا فبا سبنح الطلبة فرصًا ومساحة اكرب يف التعبًن اسهل نسبيًا عنها يف الد
 عن مشاعرىم وحاجاهتم وابلتارل تنعكس يف فاعلية األان والذكاء االجتماعي .

 -االستنتاجات :
 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل اليها تستنتج الباحثتاف :     
 ستوى داؿ معنوايً بفاعلية االان.سبتع طلبة اعبامعة دب -0

 سبتع طلبة اعبامعة دبستوى داؿ معنوايً يف الذكاء االجتماعي. -9

 توجد عالقة دالة بٌن فاعلية االان والذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة اؼبوصل. -3
 -التوصيات :

 -يف ضوء النتائج اليت توصلت اليو الباحثتاف مت وضع التوصيات االتية :
 أبنشطة علمية ومشاركتهم ابلفاعليات اعبامعة لتنمية فاعلية االان والذكاء االجتماعي.تكليف الطلبة  -0

اعداد برامج تثقيفية تزود الطلبة ابػبربات االجتماعية من خالؿ تعرضهم دبواقف اجتماعية نظرية هبدؼ اعداد جيل  -9
 قادر على  ادراؾ اؼبواقف االجتماعية ومواجهة التحدايت .
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ت الطبية واؽبندسية والعلمية اعطاء مرونة اكثر يف تقدمي اؼبادة الدراسية وتشجيع الطلبة على على أساتذة الكليا -3
 اؼبشاركة والتفاعل والبناء فبا يؤدي زايدة الثقة ابلنفس ورفع مستوى فاعلية األان والذكاء االجتماعي .

 -ادلقرتحات :
 -التية :يف ضوء النتائج اليت توصلت اليو الباحثتاف تقرتح الدراسات ا

 اجراء دراسة ذبريبية )أثر برانمج تربوي يف رفع مستوى فاعلية األان لدى طلبة الكليات الطبية واؽبندسية والعلمية( . -0

اجراء دراسة ذبريبية )أثر برانمج تربوي يف رفع مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة الكليات الطبية واؽبندسية  -9
 والعلمية(.

 ادلصادر
،  رللــة كليــة الرتبيــة(، وضػػعية الػػذكاء االجتمػػاعي يف اطػػار منظومػػة الشخصػػية االنسػػانية 9555السػػعيد )ابػػو حػػالوة،    -0

 كلية الرتبية، جامعة االسكندرية .

، دار الثقافػػة للنشػػر والتوزيػػع، عمػػاف، 0، طالقيــاس والتقــوا يف الرتبيــة وعلــم الــنفس( 9559ابػػو حػػويج، مػػرواف وآخػػروف ) -9
 االردف .

، )رسػػالة اثــر بــرانمج تربــوي يف تنميــة الــذكاء االجتمــاعي لــدى طالبــات ادلرحلــة االعداديــة(، 9559د )ادىػػاـ، اميػػاف ؿبمػػو  -3
 ماجستًن غًن منشورة(، كلية الرتبية، جامعة اؼبوصل .

 ، مطبعة اعبمهورية، دمشق .القياس النفسي(، 0978اسعد ميخائيل ابراىيم ) -0

(، اعبػزء 055، العػدد )اجمللة الرتبويـةئدة لدى طلبة جامعة القصيم، (، الذكاءات اؼبتعددة السا9559بلعاوي، منذر يوسف ) -5
 الثاين .

، س، بنيػػامٌن واخػػروف ) -6 ــيم تعلــيم الطالــب التجميعــي والتكــويين(، 0983بلػػـو ، ترصبػػة   امػػٌن اؼبفػػيت وأخػػروف، مػػاكجر تقي
 وىيل للنشر .

، )رسػالة ماجسػتًن غػًن ين دراسـياً يف ادلرحلـة الثانويـةفاعلية األان لـدى التالميـذ ادلتفـوقني وادلتـأخر (، 9505طبيس ودالؿ ) -7
 منشورة( قسم العلـو االجتماعي، كلية العلـو االنسانية واالجتماعية، جامعة ؿبمود خضًن بكرة .

، ) رسػػالة اتســاق الــذات وعالقتهــا ابلــذكاء االجتمــاعي لــدى طلبــة جامعــة ادلوصــل(، 9503الرفػػاعي، ىبػػة صػػربي ذنػػوف ) -8
 ورة (، كلية الرتبية للعلـو االنسانية، جامعة اؼبوصل .ماجستًن غًن منش

رللـة احتـاد اجلامعـات (، األمػن النفسػي وعالقتػو بفاعليػة األان لػدى عينػة مػن طلبػة جامعػة دمشػق، 9505الزعيب، اضبد  ، ) -9
 ( .0(، العدد )03،اجمللد )العربية للرتبية وعلم النفس

يػػػاس الػػػذكاء االجتمػػػاعي لطلبػػػة السػػػنة االوذل كليػػػة الرتبيػػػة الرايضػػػية جامعػػػة (، بنػػػاء مق9559الطػػػائي، اضبػػػد حػػػاـز وأخػػػروف ) -05
 (.59(، العدد )05، اجمللد )للعلوم الرايضية رللة الرافديناؼبوصل، 

(، جػػودة اغبيػػاة االسػػرية وعالقتهػػا بفاعليػػة الػػذات لػػدى عينػػة مػػن 9505عبػػدالوىاب، أمػػاين عبػػد اؼبقصػػود وظبػػًنة   شػػندر ) -00
 ، مركز االرشاد النفسي، جامعة عٌن مشس، القاىرة، مصر .ادلؤمتر السنوي اخلامس عشرٌن، االبناء اؼبراىق

، جامعػػة انئػػف العربيػػة  للعلػػـو االمنيػػة، الػػرايض، مقيــاس لتقيــيم اــو فاعليــات األان(، 9505الغامػػدي، حسػػٌن عبػػدالفتاح ) -09
 السعودية .
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ؿ النسػػػػػػػػػػب اؼبئويػػػػػػػػػػة، شػػػػػػػػػػبكة اغبػػػػػػػػػػوت.  (، ربديػػػػػػػػػػد حجػػػػػػػػػػم العينػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػال9505عبػػػػػػػػػػد اللطيػػػػػػػػػػف،   ىجػػػػػػػػػػراف )  -03
)    http://www.bhoth.net( 
، الذكاء االجتماعي وعالقته ابلتفكـري الناقـد وبعـض ادلتغـريات لـدى طلبـة اجلامعـة(، 9559عسقوؿ، خليل ؿبمود خليػل ) -00

 ية، غزة .)رسالة ماجستًن غًن منشورة(، كلية الرتبية، اعبامعة االسالم

، مكتبػة اؼبنػار للنشػر اساسـيات البحـث العلمـي يف الرتبيـة والعلـوم االنسـانية(، 0987عودة، اضبد وفتحي حسن ملكاوي ) -05
 والتوزيع، عماف، االردف .

 ، مكتبة االقبلو اؼبصرية، القاىرة .القياس والتقوا النفسي والرتبوي(،0975الفرين، رمزية ) -06

، دار الفكر للطباعة والنشػر والتوزيػع، عمػاف، االردف القياس والتقوا يف الرتبية اخلاصة(، 9555القمش، مصطفى وأخروف ) -07
. 

فاعليات األان وعالقتها ابلرضـا عـن احليـاة لـدى عينـة مـن السـعودايت يف مدينـة مكـة (، 9500اؼبالكي، رانيا معتوؽ   ) -08
ماجسػػتًن غػػًن منشػػورة(، كليػػة الرتبيػػة، جامعػػة اـ القػػرى، ، )رسػػالة ادلكرمــة يف ضــوء بعــض ادلتغــريات الد وارافيــة واالجتماعيــة

 مكة اؼبكرمة .

، اؼبكتبػة االكادمييػة للنشػر والطباعػة، الطبعػة االوذل، البحث العلمي اسسه وطريقة كتابتـه(، 0999مبارؾ،   الصاوي   ) -09
 القاىرة .

، )رسػالة ماجسػتًن غػًن يـة لـدى طلبـة اجلامعـةالذكاء االجتماعي وعالقته ابلقيم االخالق(، 0998مصطفى، اسامة فػاروؽ ) -95
 منشورة( .

الذكاء االجتماعي وادلسؤولية االجتماعيـة والتحصـيل الدراسـي لـدى عينـة (، 9505اؼبنابري، فاطمة عبدالعزيز عبدالقادر ) -90
 عة اـ القرى .، )أطروحة دكتوراه غًن منشرة( كلية الرتبية، جاممن طالبات كلية الرتبية جبامعة ام القرى مبكة ادلكرمة

، منشػػورات جامعػػة دمشػػق، كليػػة الرتبيػػة، مطبعػػة طمحػػة القيــاس والتقــوا يف الرتبيــة احلديثــة(، 9550ميخائيػػل، أمطػػانيوس ) -99
 أخواف .

23- Allen، M.J & Yean, E(1979)، "Introduction to Measurement theory ". state 

California، Books, Cole. U.S.A. 

24- Bandura, A.(1994), Self-efficacy. Inv.s Ramachaudran (Ed), Encyclopedia of 
human behavior (V01.4,pp.71-81), New york.   

25- Ebel، R.L.(1972)، "Essentials of educational" Measurement، New Jersey، 
Prentice-Hall . 

26- Gardiner، (1995) Intelligence Multiple Peres Pactiv's، New york.   
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 ادللخص
 –اليػدرس    ام ىػد الونػاف اٞتةا ػ    نػُت  ىدفت الدراسػ  اذل ياػ س ارػ رال اليم ػال اول ػًتى  لػدء ايئػ   ىا ػ       

اسػػػيتدات الث  )ػػػ   اسػػػيث   يف اااػػ س ارػػػ رال اليم ػػػال اول ػػػًتى  ل ةز ػػػظ الػػػا ٍت ل يم ػػػال  . نػػ ليف   از ػػػظ ٤ت فنػػػ   انػػػاء
لغ مت اخياػ ر يانػ   ثااػ  يئػااوا  ىالثػ ،يف  مد اجزا  الصدؽ ىال)ث ل ى٘تااظ الواػزال ل ةااػ س0202اول ًتى   السمادي 

يف يئااً ان ايئ   ىا   اليدرس    ام ىد الوناف اٞتةا      اناء مث ىزيت اوسيث    اليت اييةدل ااا س 02يددىل  
اليدرج ال)الثي ىان الني وج اليت تاص ت الار  الدراس  اف ايئ   ىا   اليدرس    ام ىد الونػاف اٞتةا ػ  لي  ػاف ارػ رال 

 ا١تؤىل الم ةييف ، و و تاجد فزىؽ   ار رال اليم ال اول ًتى  ىفا  ١تيغَت  اٞتن اليم ال اول ًتى  ٔتسياء جاد ىا
 ار رال اليم ال اول ًتى ، امرد الوناف اٞتةا  ، ااا س ا١تر رال، ٤ت فن   اناء، ىا   اليدرس . ال  ة ل ا١توي  ا :

Abstract 

    The aim of the study is to measure the e-learning skills for the 

performance of faculty members at the Institute of Fine Arts (Boys and 

Girls) in the Nineveh Governorate Center. The researcher used a 

questionnaire to measure the e-learning skills of the National Center 

The researcher used questionnaires of the e-learning skills scale of the 

Saudi National Center for E-Learning (20) (20) after the validity, 

stability and distinction of the paragraphs of the scale were selected ,  

A stratified sample of 60 members of the teaching staff at the Institute 

of Fine Arts in Nineveh was chosen randomly Then , the 

questionnaire،which adopted the triple gradient scale. was distributed 

One of the results of the study is that the faculty members at the 

Institute of Fine Arts possess e-learning skills at a good level, and that 

there are no differences in e-learning skills according to the change of 

gender and educational qualifications. 

Key Words: Electronic learning , faculty members ,ى Institute of Fine 
Arts , Nineveh Governorate,  measure skills. 

 الفصل االول
 حث التعريف ابلب

 Research Problemأوال : مشكلة البحث 
د  ئػػوت ال )ػػَت اػػن الدراسػػ ل اذل ىجػػاد امايػػ ل   اسػػيتداـ اليم ػػال اول ػػًتى  ىااػػيالؾ ال وػػ  ل الالزاػػ  لػػ ل  لاػػ

، 0222  النجػ ر ىالمجزاػي: .فئال ين صماابل أخزء   اجمل ؿ ا١تيم ق ابسيتداـ اليم ال اول ًتى    لثاا   األ  دلاػ 
 .يف02
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فإذا ا  ا يا ن  إذل ا١تدارس ىا١تم ىد ىاٞت ام ل    الدان المز اػ   صػارع ي اػ  ىالمػزاؽ ٓت صػ  ىجػدان أف المة اػ  و زالػت    
تػػيل داخػػل الوصػػل ىتزت ػػظ ي ػػص ا١تم ػػل  ةصػػدر ل ةم ااػػ ل ىتػػيل ابلمػػزؽ اليا ادسػػ  ا١تميةػػدع ي ػػص ال يػػ   ىالا ػػل ىالسػػثارع 

أاػػ  اسػػيتداـ اٟت سػػا  ىاو ًت ػػت ىا١تم اػػل ذال الاسػػ وا اليم اةاػػ  ا١تيمػػددع ف ػػل ٕتػػد  ،لػػ ى مػػا الاسػػ ول اليم اةاػػ  الاد
 . زسار  إذل ال )َت ان ادارسن  ىام ىدان ىج ام تن   مد

ى اث إف اسيتداـ الي نالاجا    اليم ال يد أصثح أازا ضزىر  ى يةا  ىلا  تزف  ١ت  لو اػن أرر إا  اػ  ي ػص ية اػ       
سػاا    اػ   -ل ا فإف او يا ؿ ان اليم ال ابلمػزؽ اليا ادسػ  إذل اليم ػال اول ػًتى  ا١تميةػد ي ػص الي نالاجاػ   ،ل ىاليم لاليم ا

 يف22، 0222  سُت ىا حل: .سيم ب اٗت ذ يدع خماال ٖتي ج إذل ىيت ىجرد  اسل انر  .أى جظوا 
     ادسن  ا١تاصل ي ػص درجػ  ٦ت رسػ  أيئػ   ىا ػ  اليػدرس    سميةد ٧ت ح اليم ال اول ًتى    ام ىد الوناف اٞتةا     

ىاػن خػالؿ اي  مػ  الثػ  )ُت  ،ا١تم ىد ١تر رال اليم ال اول ًتى  ىيدرهتل ي ػص تاػده ىػ ا النػاع اػن اليم ػال اٟتػدسث ل م ثػ 
ول ػًتى  الػيت ٘ت ػنرل اػن لا ظ يدـ تاافز ار رال اليم ػال ا ،ين  )ب لدرج  ٦ت رس  أيئ   ىا   اليدرس  ٢ت ه ا١تر رال

ىٗتػػزسج جاػػل اػػَت يػػ در ي ػػص اوىيةػػ ـ ابليم ػػال  ،٦تػػ  سم ػػ  أرراً سػػ ثا  ي ػػص ٧تػػ ح المة اػػ  اليم اةاػػ  ،تاظاورػػ    اليػػدرس 
ىىػػ ا اػػ  أ ػػ رل إلاػػو  مػػا الدراسػػ ل الػػيت أ ػػدل ىجػػاد ائػػ الل يدسػػدع   اليم ػػػال  ،اول ػػًتى  ى٦ت رسػػيو   اليم ػػال

يف ىىػػ ا ٦تػػ  دفػػح الث  )ػػ  الايػػاؼ ينػػد ىػػ ه ا١تئػػ    الػػيت ل ػػن صػػا اير  اػػن 0222، ىاصػػ ح0220ل،اول ػػًتى   ٛت سػػ
 خالؿ السؤاؿ اآليت :

 ما مهارات التعليم االلكرتوين لدي أعضاء ىيئة التدريس يف معاىد الفنون اجلميلة يف مدينة ادلوصل ؟
 The Importance Of The Research: أمهية البحث  اثنياً 
  ظػػل النػػزىؼ الػػيت سمائػػر  المػػ دل جػػزا  ج وحػػ   ػػػارىان ىالػػيت تمػػاؽ ا١تسػػَتع الم ةاػػ  اليم اةاػػ  ىاٟت جػػ  ا١ت سػػػ  اذل        

ى مد ظرار الما١ت  ىاو وي ح ي ص اوخزسن تثُت ىجاد  ل ى وػل اػن ا١تيغػَتال الػيت تيػبي ل  سػزي   ثػَتع اػح  اسيتداـ اليم ال
وف المػػ دل سمػػار يصػػزا سيسػػل  يػػدفق ،اػػ  ا١تيمػػارع ىػػي ا )ػػز اػػ  لاػػظ ىػػ ه النػػ ىزعىلمل الي نالاج،ايم ثػػ ل المصػػز اٟتػػدسث

 يف02، 0222 رابح: .ا١تم اا ل ا٢ت و   ى ن   الئث  ل ىالننل ا١تم اا تا  ا١تويا  
 ػػػل ىػػػ ه اوسػػػث   دفمػػػت اذل اوىيةػػػ ـ ابلًت اػػػظ ي ػػػص او نةػػػ  لناػػػل ا١تم ااػػػ ل ىتػػػداى٢ت  ىاٟتصػػػاؿ ي ارػػػ  ىاػػػن ىػػػ ه     
 نةػػ  الػػيت  ػػززل : اليم ػػال اول ػػًتى  ى اليم ػػال  ااسػػػم  او ًت ػػت ىال يػػ   اول ػػًتى  ى اليم ػػال اب١تزاسػػ   ىالػػيم ل يػػػ  او

 يف22، 0222 النج ر ىالمجزاي: .دىف اوليظاـ ْتئار ٤ت ضزال   ي ي  اليدرس  ،الئث  ل
أف اليم ػال  يفJanson & Mayersج  سػن ىاػ سزز  فاػ  ز  ،ىسػزء الًت اسػاف أف اليم ػال اول ػًتى  لػو أباػ   ثػَتع    

 -اول ًتى  حياق اويت :
 فثتالؼ أس لاب اليم ل اليا ادسػ  الػيت ٖتػد     اػظ ٤تػدىد ا)ػل : الوصػل الدراسػي  ،سسرل   تاساح  م ؽ اليم ال

 ، اث ل ن  دى  اليم لفر ا الناع ان اليم ال ساسح  دىد اليم ل  ،أى فن   ا١تدرس  أى ا١تمةل أى ا١ت يث  أى ا١تسزح
فإا   ا  الاصاؿ إذل ا١تم اا  أى اص در اليم ل ذال الاس وا ا١تيمددع اي     ،  أي ا  ف تيافز فاو خدا  او ًت ت

 . سرال  ىسسز  غا الننز ين ا١تايح اليت ي او ٔت  سسةح ل ةيم ل ٔتااص   اليم ل ىسئجمو ي ص اليظىد ان ا١تمزف 
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 ١تمزىض  ااسم  اليم ال اول ًتى   مثام  دسن اا اػ  ايجػددع ٓتػالؼ النصػاص ال)  يػ  الػيت سػيل سيةاظ احملياء الم ةي ا
 . ئزى    تاارسخ ٤تددع

  فرنػػ ؾ ال )ػػَت اػػن ا١تاػػزرال الدراسػػا  الػػيت سػػيل تدرسسػػر  اػػن خػػالؿ اليم ػػال اول ػػًتى  ،سمػػظز اورػػـا الػػيم ل يػػن  مػػد، 
 ةػ  ل ػن اػن خال٢تػ  اٟتصػاؿ ي ػص تاػاه   ،ىا١تزى ػ    احمليػاء ،ل دراسػ  ىتيةاظ ىػ ه ا١تاػزرال  يػافَت الايػت ا١تن سػب

 ،ان سػػب ألدا  ا١تػػيم ل فإا   اػػ  اوتصػػ ؿ  ػػُت ا١تم ػػل ىا١تػػيم ل ي وةػػ  سػػاا  أ ػػ ف ىػػ ا اوتصػػ ؿ ايظاانػػ  أـ اػػَت ايػػظاان
  .٦ت  سئوي  مدا جدسدا ي ص أس لاب اليم ل ، ئ ل فزدي أى ٚت يي

 ،فزض ي ػػػص يئػػػا ىا ػػػ  اليػػػدرس  ادىار جدسػػػدع،داـ اٟت سػػػا  اآلرل ىخدايػػػو ا١تيم اػػػ  ابأل ًت ػػػتىاػػػح ا يئػػػ ر اسػػػيت      
ىاصػثح دىر ،ىاح ام لػب ال)ػارع ا١تم اا تاػ  ىاوتصػ ول اػن جرػ  اخزء،تية  ص اح اليادـ الم ةػي ىالي ن ػاجي اػن جرػ 

ىانرػػ  ارػػ رال ، وػػ  ل يم ػػال اول ًتى ا١تتمػػا ىا١تئػػزؼ ىا١تصػػةل ل اػػ  ال الصػػوا  الػػيت سػػاؼ ساػػدار   ااسػػم  ادىال ٥تي
 يف20، 0220 المجزاي: .اسيتداـ اٟت سا  ىاو ًت ت ىالصواؼ اوفًتاضا 

 ،ىسػػزء الًت اسػػاف أف اليم ػػال اول ػػًتى  حياػػق يػػددا اػػن ا١تػػظا  ابرػػ  : أ ػػو سناػػل المة اػػ  اليم اةاػػ  اػػن ا١تم ػػل إذل ا١تػػيم ل    
ىسنةي ار رال الثحث ىاوسياص   ىاليم ل ال ايت  ،مل ا١تيم ل فم و ىإا  ا   اؿ الايتىام و ٤تار المة ا  اليم اةا  ٔت  ا

 ،ىارػػ رال اوتصػػ ؿ ىا١ترػػ رال اوجية ياػػ  لػػدء ا١تيم ةػػُت ىارػػ رال اليو ػػَت اػػن خػػالؿ ٚتػػح ا١تم ااػػ ل ىتصػػناور  ى اػػدى 
اليغ ػب ي ػص  اػمل ا١تم ةػُت ىاليغ ػب ي ػص ائػ     ىار رال ا يا   ا١تمزف  ىتاظاور   ة  أ ػو سسػ يد اودارال اليم اةاػ   

ىاو ػالع   Video conferencing  ةػ  سنةػي ا١ترػ رال األ  دلاػ  لػدء ا١تم ةػُت اػن خػالؿ  ،الػدرىس ا٠تصاصػا 
 يف22، 0220 ٛت سل: .ي ص اليج ر  ىالثحا    ٥تي ف أ٨ت   الم دل

 اصناف التعليم االلكرتوين
  التعليم االلكرتوين ادلتزامن 
اليم ال ي ص ا٢تاا  ال ي حيي ج اذل ىجاد ايم ةػُت    وػ  الايػت أاػ ـ أجرػظع ال ةثاػاتز وجػزا  الناػ ش ىاحمل دثػ   ػُت  ىىا

 (Virtual Classroom)المال  أ وسرل ى انرل ى ُت ا١تم ل ان خالؿ الوصاؿ اوفًتاضا  
  التعليم االلكرتوين الغري متزامن 
ا)ػل اٟتصػاؿ ي ػص ا٠تػ ال ،حييػ ج اذل ىجػاد ا١تيم ةػُت    وػ  الايػت ى وػ  ا١ت  ف ىا اليم ال اَت اث  ز الػ ي و      

 ،اػن خػػالؿ ا١تاايػػح ا١تيصػػ   ي ػػص الئػث   أى األيػػزاص ا١تد٣تػػ  أى يػػن  زسػػق أدىال اليم ػال اول ػػًتى  ا)ػػل ال سػػد اول ػػًتى 
 يف20، 0202 ا١ت ل ي: .احمل ضزال ا١تسج   ،  ا ل ا١تن يئ 

 الرتبويني أن ىناك أىداف للتعليم االلكرتوين امهها :ويرى الكثري من 
  تماسز دىر ا١تم ل   المة ا  اليم اةا   ىت تاا ب اح اليمارال الم ةا  ىالي نالاجا  ا١تسيةزع ا١تيال ا.  
 تاده اليم ال ال ي سن سب الو  ل يةزس  ٥تي و  اػح ازايػ ع الوػزىؽ الوزدسػ   اػنرل لػدء  ػال  ىرفػح يػدرال اليو ػَت 

 .الم ا 
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  من جػ  اليم ػال ىتادلػو   صػارع اما رسػػ  ف لػدرىس تاػدـ   صػارع مناذجاػ  ىا١تة رسػػ ل اليم اةاػ  ا١تيةاػظع ل ػن ايػػ دع
 .ت زارى 

   اث تيل الدراس   دىف يااد ا   ا  ىزا  ا ،جمل اليم ال ا )ز ازى . 
 يف02، 0202ي: ا١ت ل  . ئز اليانا    اجمليةح ىايم   اورـا اىسح ل يم ال ا١تسيةز 

ٕتػػ ىز ياػػػاد ا١ت ػػ ف ى الظاػػػ ف   المة اػػ  اليم اةاػػػ  ىتاسػػاح فػػػزص الاثػػاؿ   اليم ػػػال المػػ رل ى ٕتػػػ ىز ياثػػ ل ٤تدىدسػػػ        
اح ازاي ع الوزىؽ الوزدسػ   ػُت ا١تيم ةػُت ى  .ى ٘ت ُت ا١تؤسس ل اليم اة  ان ٖتااق اليازسح األا)ل ١تااردى  احملدىدع،األا  ن

 ـ ية اػػ ل الػػيم ل    ا ػػ ل ان سػػث  ٢تػػل ىالياػػدـ  سػػب يػػدراهتل ال اتاػػ   ةػػ  ا ػػو سرػػدؼ اذل ا  ػػ  الوزصػػ  ٘ت اػػنرل اػػن إ٘تػػ
ل ةيم ةػػُت ل يو يػػل الوػػاري إل ًتى اػػ ً فاةػػ   اػػنرل اػػن جرػػ  ى  اػػنرل ى ػػُت ا١تم ػػل اػػن جرػػ  أخػػزء اػػن خػػالؿ ىسػػ ول ال سػػد 

 ئز ثا فػ  الػيم ل ى اليػدر  الػ اتاُت   اجمليةػح ى ،اى ى ٨ت Class Roomاول ًتى  ى ٣ت ل  النا ش ى ازؼ اٟتاار 
 ةػػ  اف رفػػح  ػػمار ى إ سػػ س   .الػػيت ٘ت ػػن اػػن ٖتسػػُت ى تنةاػػ  يػػدرال ا١تيم ةػػُت ى ا١تيػػدر ُت ابيػػل ت  وػػ  ى  د  ٣ترػػاد

اػن اليمثػَت  المال  اب١تس ىاع   تازسح الوزص   المة ا  اليم اةا  ى سػز  ػ جظ ا٠تػاؼ ى الا ػق لػدسرل ى ٘ت ػُت الدارسػُت
سػػرال   .يػػن أف ػػ رىل ى الثحػػث يػػن اٟتاػػ وق ى ا١تم ااػػ ل  اسػػ ول أ )ػػز ى أجػػدء ٦تػػ  ايثػػح   ي يػػ ل الػػدرس اليا ادسػػ 

ٗتوػػاا األيثػػ   اودارسػػ  ل ةاػػزرال الدراسػػا  اػػن خػػالؿ اسػػيغالؿ  -الاصػػاؿ إذل ا١تم ػػل  ػػىت خػػ رج أىيػػ ل المةػػل الزٝتاػػ  
اسػيتداـ أسػ لاب  . ؿ ا١تم اا ل ى الااجث ل ى الوزىض ل ةيم ةُت ى تااال أداورػلالاس ول ى األدىال اول ًتى ا    إسص

٘ت ُت الم لب ان ت اي ا١ت دع الم ةا  ابألس ا  ال ي سين سب  .ايناي  ى ٥تي و  أ )ز دي  ى يدال    تااال أدا  ا١تيم ةُت
تػافَت رصػاد ضػتل ى ايجػدد اػن احمليػاء الم ةػي ى  .اح يدراتو ان خالؿ المزساػ  ا١تزواػ  أى ا١تسػةاي  أى ا١تاػزى ع ى ٨تاىػ 

، 0202  ا١تمػػداىي: .اوخيثػػ رال ى اليػػ رسخ اليدرسسػػي ل ػػل ااػػزر ل ػػن اػػن تمػػاسزه ى ٖتسػػُت ىز دع فم لاػػ   ػػزؽ تدرسسػػو
 يف00
يف   ( ۸۹۹۱Harris اث تزء ى رسظ  ، ة  ىحياق اليم ال اول ًتى  ا١تظا  ان خالؿ المدسد ان األ ئم  ىالاس ول    

أف األ ئػػػم  اليم اةاػػػ  ا١تسػػػيتدا    اليم ػػػال اول ػػػًتى  ىالػػػيت ل ػػػن أف ٖتاػػػق أىػػػداؼ ا١تػػػنرج ا١تدرسػػػي تناسػػػل إذل ثالثػػػ  
 ٣ت ول رواسا  ىي : 

اجملػػػػ ؿ ال)ػػػػ   : ٚتػػػػح ا١تم ااػػػػ ل ىٖت ا رػػػػ  اجملػػػػ ؿ ال) لػػػػث :  ػػػػل  ،اجملػػػػ ؿ األىؿ : اوتصػػػػ ؿ ىتثػػػػ دؿ ا١تم ااػػػػ ل  ػػػػُت األفػػػػزاد
 .ىال يػػػ   ا١تزوػػػي ،ا١تاػػػزر اول ػػػًتى ،ل ىػػػ ه األ ئػػػم  اػػػن خػػػالؿ ىسػػػ ول يدسػػػدع انرػػػ  اليم ػػػال اول ًتى ىتػػػي ،ا١تئػػػ الل
 يف22، 0222 المسا ي:

يف   لػػػب   اػػػدارس اليم ػػػال المػػػ ـ ىا١تم ىػػػد 0020222ى   ،يف ام ػػػل۳00222ىتئػػػَت الدراسػػػ ل إذل أف أ )ػػػز اػػػن       
ى  ػغ  ،Black board م دل سسيتدااف ااػزرال إل ًتى اػ  ي ػص  ػث  ىاٞت ام ل ىال  ا ل ىا١تننة ل   ٚتاح أ٨ت   ال

يف ۱۸ىأف ىنػػ ؾ   ،يف   لػب   ٜتسػػُت ىوسػػ  أازس اػػ ٨020222تػػا   Online learning يػدد ا١ت يحاػػُت  ئػػث  
غ ى  الػاو ل ا١تيحػدع   ػ ،يف ااػزر ي ػص او ًت ػت۸۱2۸انما  تم اةا    الاو ل ا١تيحدع األازس ا   ز ت أ )ز اػن  

ى  ػغ يػدد الزسػ ول  ،يف ادرسػ  اػ  سػي  االسػُت جرػ ز   سػب  تصػي۱۱0۸۸۸يدد ا١تدارس ا١تيصػ    ئػث   او ًت ػت  
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 ػػػل  ،ىدل سمػػػد اٟت سػػػب سسػػػيتدـ   تم ػػػال المػػػال  المػػػ دسُت فاػػػا ،يف   اػػػاف رسػػػ ل  ساااػػػ 000ا١تزسػػػ   ابل سػػػد اول ػػػًتى   
ىأصثح اٟت سب  ،ىالمال  ا١تاىا ُت أسئ  ،ف ان صماابل   اليم لىالمال  ال سن سم  ا  ،المال  ا١تم يُت ٝتما  ى صز 
 .ى  ا١ت يث ل ىالنئز اول ًتى  ىاَتى  ،سسيتدـ   اليم ال ين  مد

ىدراسػ    يفElwards & Fritz  ۸۹۹۱ىان الدراسػ ل الػيت أجزسػت ي ػص اليم ػال اول ػًتى  دراسػ  إدىارد ىفزتاػظ      
 ۸۹۹۸ ،ىدراس  رس  ىدراس  س سوزل ىاجثَتل ،يف& Tormic Davidson  ۸۹۹2 ل ان دسوادساف ىتزاا  

 Sivert & Egbert Reis يف ىيػد أفػ دل  يػ وج ىػ ه الدراسػ ل ىاَتىػ  إذل أف اسػيتداـ او ًت ػت ى ػزااج اٟت سػب
 ا ػػػا .ىاٟت سػػػب ذي الاسػػػ وا اليم اةاػػػ  ا١تيمػػػددع   اليػػػدرس  يػػػد ا ػػػثح   جػػػ ل المػػػال  ى سػػػن اػػػن اسػػػياء ٖتصػػػا رل

 يف23، 0222ح ى سا  :جحجا 
السامزع  ان خالؿالتغلب على معوقات التعليم االلكرتوين ىىن ؾ ال )َت ان الدراس ل اليت تاص ت اذل أف ل ن       

ي ػػػص الياناػػػ   اليمػػػاسز ىاٞتػػػادعيف ىتاياػػػ  ا١تننااػػػ  اليم اةاػػػ   ا١تم ػػػل ىا١تػػػيم ل ىأيئػػػ   ىا ػػػ  اليػػػدرس  ىاجمليةػػػح  باػػػ  اليم ػػػال 
تم ال ىتدرسب أيئ   ىا   اليدرس    اليدرسب   ٣تػ ؿ الياناػ  ىاسػيتداـ او ًت ػت ى  .زااثرل   اسيتدااو يفاول ًتى  ىت

 يف21، 0222 ٛت د: .ىاليدرسب ي ص ىس ول اليدرس  اٟتدس)  يف
 التعليم االلكرتوين مبا أييت :وميكن تلخيص امهية مهارات 

 .ى  ٔت  سين سب اح يصز اليانا اليم ال اول ًت ار رال تماسز المة ا  اليم اةا  ى  .2
 .ا    الوزص  ل ةيم ةُت ل يو يل الواري ال ًتى ا ً فاة   انرل ان جر  ى انرل ى ُت ا١تم ل .0
 .رفح  مار ا١تيم ةُت اب١تس ىع   تازسح الوزص   المة ا  اليم اةا  .2
 .اا   ا  اليماسز الاظاوي ىا١ترٍت ىااا ثيرل ل يمارال السزسم    ٣ت ؿ اليتصمل .2
 .تافَت رصاد ضتل ىايجدد ان احملياء الم ةي ىاوخيث رال ٦ت  سؤدي اذل تماسزه .0
 .ٗتواا اويث   اودارس  ل ةازرال الدراسا  ان خالؿ  ن ـ ادارع اليم ال اول ًتى  ىار راتو .0

 االمهية النظرية :
رال اول ًتى اػ  ىليحااػق ىايػح افئػل اػن اثثيت الدراسػ ل اف اليم ػال اول ػًتى  النػ جح ىالومػ ؿ ىلزفػح جػادل ا١تاػزا     

 .الايي ىا١تمزف  ىليحسُت خدا ل ا  دلا  ىتماسزى 
 االمهية التطبيقية 

ى ه الدراس  ت اي الئا  ي ص ار رال اليم ال اول ًتى  ىاليت اب اف لي  ر  ايئ   ىا  ل اليدرس  لزفح جادع        
 .ا١تازارال اول ًتى ا 

 Research Objectives & Hypothesesث وفرضياتو  اثلثا : أىداف البح
 سردؼ الثحث اٟت رل اذل اليمزؼ ي ص 

 .اسياء ٦ت رس  ار رال اليم ال اول ًتى  لدء ايئ   ىا   اليدرس    ام ىد الوناف اٞتةا   .2
 .ا١تؤىل الم ةي يف،اليمزؼ ي ص الوزىؽ   ار رال اليم ال اول ًتى  ىفا ً ١تيغَت   اٞتن  .0
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 Research Limitations: حدود البحث  رابعا
 يقتصر حدود البحث احلايل على : 

 .اٟتدىد الثئزس  :ا١تية)    يئ   ىا   اليدرس    ام ىد الوناف اٞتةا   .2
 . ن ل يف الصث  ا    از ظ ٤ت فن   اناء –اٟتدىد ا١ت   ا  : تية)ل ٔتم ىد الوناف اٞتةا      نُت  .0
 يف0200 – 0202م ـ الدراسي  اٟتدىد الظانا  : ىتية)ل ابل .2
 .اٟتدىد ا١تمزفا  : تية)ل ٔتيغَت ار رال اليم ال اول ًتى  .2

 Definition of The Termsخامسا : حتديد ادلصطلحات 
 SKILLادلهارة  - أ
 م ا)ػػػل ا١تػػػ ىز اٟتػػػ ذؽ  ةػػػ  ىرد   اٟتػػػدسث الئػػػزسف يػػػ ؿ الزسػػػاؿ م،سم ػػق لوػػػظ ا١ترػػػ رع   ال غػػػ  المز اػػػ  ىسػػػزاد ا١ت ىز    

اا  الا ااس الًت اي فاػد يزفرػ  ابلاػدرع ي ػص ادا  ىصػو  امانػ  أى ٖتااػق ىػدؼ امػُت ىيزفػت اسئػ   .ابلازاف ا)ل الئوزعم
اجية يا  يف  ةصػػػم ح تز ػػػاي   ا١ترػػػ رع يف ا ػػػية ت تمزسوػػػ ل ا١ترػػػ رع ، سػػػا ،يا ا ، هنػػػ  ادا  ت ػػػاف ي ػػػص ا ػػػ  ؿ   لونا 

 اوتا ف م.،الايت،سا  وي ار رع ىي م اٞترد ئ ل ي ـ ي ص ثالث  ين صز اس 
 كما عرفها العديد من العلماء :

: يدرع الوزد ي ص ادا  المةػل  سػزي  ىسػرال  ىديػ  اػح الاػدرع ي ػص الي اػف اودا  ل نػزىؼ  2313شهاب  يزفر   .2
 يف202، 0222  ر  : .ا١تيغَتع

يدرس  ار رع اسيتداـ اٟت سا  ىاسيتداـ : ٦ت رس  يئا ىا   اليدرس    ية ا  ال 2314سهيل ومصلح يزفر   .0
ودا  ارنػ  اليػدرس  ٔتسػياء اػن  Class Room ث   الم ١تا  م او ًت ت م ىارػ رع ج سػ  الصػواؼ اوفًتاضػا  

 يف23، 0222 سرال ىاص ح:  .الوم لا  ىال و  ع
 .ار رال اليم ال اول ًتى  : ىي الدرج  اليت حيصل ي ار  اليدرسسي يند اج  يو ي ص فازال ااا س التعريف االجرائي

 Electronic Learningالتعليم االلكرتوين  - ب
 عرفها العديد من العلماء كما يلي : 

 :  2314سهيل واخرون  .1
منػػا تم اةػػي سسػػيتدـ ت ن اجاػػ  ا١تم ااػػ ل اوتصػػ ول ىسسػػيتدـ امن  ػػ ً تم اةاػػ  ايمػػددع اػػن اليم ػػال اول ػػًتى  ا)ػػل 

 يف23، 0222اضا  ىالوادسا ان اجل ٖتااق تم ال فم ؿ ل م ث . سرال ىاخزىف:اسيتداـ او ًت ت ىالصواؼ اوفًت 
 : 2321ادلالكي  عرفها .2

انناا  تم اةا  لياده ال ااج اليم اةا  ل ةيم ةُت   اي ىيت ىاي ا  ف ابسيتداـ تانا  ا١تم اا ل ىاوتص ول    
 در  مزسا  ايظاان  أى اَت ايظاان  ايية دا ي ص اليم ال ال ايت اليو ي ا  ليافَت  ا   تم اةا  / تم ةا  تو ي ا  ايمددع ا١تص

 يف0  ،0202 ا١ت ل ي:   .ىاليو يل  ُت ا١تم ل ىا١تيم ل
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 : 2321عرفها ادلعداوي  .3
 زسا  ل يم ال ابسيتداـ الّا ل اوتص ؿ اٟتدس)    ٟت سث  ىالئث  ل ىالاس وا ا١تيمددع ى ااابل او ًت ت ان اجل اسص ؿ 

ل ةيم ةػػػُت  سػػػزع ىيػػػت ىايػػػل ت  وػػػ  ى صػػػارع ٘ت ػػػن اػػػن ادارع المة اػػػ  اليم اةاػػػ  ىضػػػثمر  ىياػػػ س ىتااػػػال ادا   ا١تم ااػػػ ل
 يف0، 0202 ا١تمداىي: .ا١تيم ةُت

 :  التدريسي - ج
 عرفتو وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

ه   ا ػد اليتصصػ ل الم ةاػ   ل ااظف ساـا ٔتة رس  اليدرس  ىحيةػل درجػ  الث ػ لارساس أى ا١ت جسػيَت أى الػد يارا
ىاو س  ا  ى٦تن تيافز فاو  زىط يئا ا٢تا   اليدرسسا  ا١تنصاص ي ار    ي  اف الازارع اليم ػال المػ رل ىالثحػث الم ةػي 

  ىزارع اليم ال الم رل ىالثحث الم ةييف.أى اي ي  اف حيل ٤ت و 2211يف لسن  22ريل  
 عرفتو وزارة الرتبية 

  اليػػػدرس  ىسئػػػغل ىظاوػػػ  اػػػدرس ىحيةػػػل درجػػػ  الث ػػػ لارساس ىا١ت جسػػػيَت أى الػػػد ياراه   ا ػػػد  : سمةػػػل التدريسيييي     
 يف2220اليتصص ل  الم ةا  ىاو س  ا   ىزارع الًت ا  

 الفصل الثاين 
 سادساً : االطار النظري دلهارات التعليم االلكرتوين 

يػن  مػد إف اليحػاؿ اػن  نػ ـ اليم ػال اليا اػدي إذل  نػ ـ اليم ػال ا١تر رال األس سا  اليت حيي ج إلار  ا١تم ةاف ل يم ػال       
ين  مد سيم ب ان ا١تم ةُت إتا ف ٣تةاي  ان ا١تر رال األس سا  اليت تؤى رل ل اا ـ  ػدىرىل ي ػص أ ةػل ىجػو.  ينػ ىؿ   

اػن أىػل  (Communication Skills) تمي  ار رال اليااصػل .ى ا ا١تا ؿ أىل ى ه ا١تر رال  ئي  ان اوسر  
ا١ترػػ رال األس سػػا  الػػيت سيم ثرػػ  اليم ػػال يػػن  مػػد،  اػػث إف تااصػػل ا١تم ةػػُت اػػح المػػال  ىأىلاػػ   األاػػار سميةػػد  )ػػَتا ي ػػص 

ىياض ً ين ال ا  ال  .(Voice Messaging) ، ىال سد اول ًتى ، ىا١تزاس   الصاتا (Texting) الزس ول النصا  
ليػدرس  ا١تاػزرال ىتنواػ   (Video Conferencing) اػؤ٘تزال الواػدسا الئتصػا  ىجرػ ً لاجػو، سسػيتدـ ا١تم ةػاف

ىاػػن ا١ترػػ رال األس سػػا  ل يم ػػال يػػن  مػػد ارػػ رال ازتثمػػ  ابل)ا فػػ   .األ ئػػم  ىا١تئػػ رسح ى  اػػ ل الناػػ ش ا١تث  ػػزع ىاَتىػػ 
ىاسػػيتداار   ا)ػػل: امزفػػ   اواػػ  الاصػػاؿ أل نةػػ  الػػيم ل اول ػػًتى  ،(Technological Literacy) الي نالاجاػ 

األا)ػػل، ىالاػػػدرع ي ػػػص تااػػػال اصػػػ در او ًت ػػػت، ىفرػػػل اٞتاا ػػب ا١تتي وػػػ  ٟتاػػػاؽ اليػػػبلاف ىالنئػػػز، ىتصػػػةال ىتنواػػػ  خمػػػا 
الدرىس ا١تن سث  ل يم ال ين  مد، ىالادرع ي ص اليم ال اح ا١تئ الل الونا  الثسام  ىاليااصل اح ااظوي الديل الوٍت إذا 

 يف3، 0202 يث س:  .ديت الئزىرع
   ا ػ    (Time Management Skills) ىراػل أبايرػ    اليم ػال اليا اػدي، ٖتنػص ارػ رال إدارع الايػت     

اليم ػػال يػػن  مػػد  باػػ  ابلغػػ ،  ةػػ  أ ػػدهت  ال )ػػَت اػػن الدراسػػ ل الًت اسػػ . ىسمػػاد ذلػػ  إذل ٣تةايػػ  اػػن األسػػث  ، انرػػ : 
رىس  ئ ل اسيةز ١تاا ث  اليمار الي نالاجي ىا١تمز ، ىتافَت تغ س  ٖتدسث ا١تااد اليم اةا  ىاأل ئم  الدراسا  ىخما الد
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راجمػػػ  ابلسػػػزي  ا١تة نػػػ  ل م لػػػب فاةػػػ  سيم ػػػق  داوػػػو   اوخيثػػػ رال ىا١تئػػػ رسح ىا١ترػػػ ـ اليم اةاػػػ  يػػػن  مػػػد، ىٖتدسػػػد اااياػػػد 
  .١تؤ٘تزال الوادسا ى  ا ل النا ش ىاَتى 

ا     ازااي    اليم ال ين  مد،  (Assessment and evaluation skills) ىٖتيل ار رال اليااه ىاليااال     
 اث اب ي ص ا١تم ل تااال أدا   ال و   ل دي  خالؿ اسيتداارل ا١تااد اليم اةا  الزيةا  ىائ ر  هتل     ا ل النا ش 

ليااػال اٞتاا ػب ا١تتي وػ   ىية رل الااجث ل ىاليمثاا ل ىا١تئ رسح. ىان ضةن ى ه ا١ترػ رال أسئػ ً ا ي ػ ر أسػ لاب جدسػدع
 Motivation) ىتميػ  ارػ رال اليحواػظ  .لثا   اليم ال ين  مد ىاليت تؤثز  ئ ل اث  ز   األدا  األ ػ دلي ل م لػب

Skills)   اػػن ا١ترػػ رال األس سػػا  الااجػػب تاافزىػػ  لػػدء ام ةػػي اليم ػػال يػػن  مػػد، ١تػػ  ٢تػػ  اػػن أثػػز  ثػػَت   خػػزط المػػال
الو ي ػػ  ٔتػػ  سين سػػب ىيػػدراهتل اليم اةاػػ . ىتنرػز ىػػ ه ا١ترػػ رال ج اػػ    يػػدرع ا١تم ػػل ي ػػص تصػػةال  ىتئػجامرل ي ػػص ا١تئػػ ر  

ا١تااد اليم اةا  اٞت ذ   ىاأل ئم  اٞتة ياػ  ا١تةيمػ  ىتػافَت ا١تصػ در اوثزاواػ  ا١تواػدع الػيت اػن  ػبهن  ٖتواػظ المػال  ىد٣ترػل   
: .المة ا  اليم اةا   يف22، 0202 ا ا لـا

 Previous Studiesالدراسات سابقة   سابعاً :
 (2314دراسة )سهيل ومصلح  .1

 " مهارات التعليم االلكرتوين لدى أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة القدس ادلفتوحة "
ىػػدفت الدراسػػ  إذل ياػػ س ارػػػ رال اليم ػػال اول ػػًتى  لػػػدء أيئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس    ج امػػػ  الاػػدس ا١تويا ػػ   دىلػػػ      

ىال)ػ   : اسػيتداـ الئػث    ،٢ت ا الغزض اسيث    ا ا   ان ثالثػ  ٤تػ ىر األىؿ اسػيتداـ اٟت سػا  ىيد صةةت ،ف سمُت
ىأجزسػػػت الدراسػػػ  ي ػػػص ٚتاػػػح أفػػػزاد اجمليةػػػح الثػػػ لغ  ،ىال) لػػػث ارػػػ رع إدارع ج سػػػ  الصػػػواؼ اوفًتاضػػػا  ،الم ١تاػػػ  ى او ًت ػػػت

ىاػػن النيػػ وج الػػيت  ،اييةػػدل اااػػ س اليػػدرج ا٠تة سػػيمث ىزيػػت اوسػػيث    الػػيت  .يف يئػػاا اػػن ىا ػػ  اليػػدرس 23يػػدادىل  
تاصػػ ت إلارػػ  الدراسػػ  أ ػػػو تاجػػد فػػزىؽ   ا١تياسػػم ل اٟتسػػػ  ا  ل درجػػ  ال  اػػ  لدرجػػ  ارػػػ رال اليم ػػال اول ػػًتى  لػػػدء 

حل تمػػظء إذل ا١تيغػػَتال اآلتاػػ    النػػاع اوجيةػػ يي لصػػ  .أيئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس    ج امػػ  الاػػدس ا١تويا ػػ   دىلػػ  ف سػػمُت
ىا٠ت ع لص حل أيل  ،يف2000ىال  ا  لص حل الم ـا اودارس  ىاوييص دس  ٔتياسا  س يب   ،يف2022اوان  ٔتياسا  س يب  

ى  لػػ  يئػػا  ،يف2020ىا١تؤىػػل الم ةػػي ل صػػ حل ا جسػػيَت ىٔتياسػػا  سػػ يب   ،يف2020يف سػػناال ٔتياسػػا  سػػ يب  2اػػن  
ىصت الدراس  ابلًت اظ ي ص تماسز ار رال أيئ   ىا   اليدرس  ىأ ،يف2022ىا   اليدرس  لص حل ايوزغ ٔتياسا  س يب  

 ،ىتػػافَت او يا جػ ل الالزاػػ  ليو يػػل أ ػػ    اليم ػال اول ػػًتى   ػػُت الم لػب ىيئػػا ىا ػػ  اليػػدرس  ،  اليم ػال اول ػػًتى 
ىاوٕت ه    ،َت الم ةياسيتدات الدراس  ا١تنرج الاصوي ا١تسحي تاص ت الدراس  اذل ىجاد فزىؽ دال  إ ص وا    اليو 

 يف20، 0222 سرال ىاص ح:  .اجملةاي  اليجزسثا  تثم  ١تيغَت جن  الم لب اٞت امي
 (2314دراسة )كرمي وعثمان  .2

" معرفة مدى امتالك اعضاء ىيئة التدريس يف ادلعهد التقين للمهارات يف ضوء استخدام التعليم االلكرتوين ابلعمليية 
 التعليمية "
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سػػػ  اذل امزفػػػ  اػػػدء ااػػػيالؾ ايئػػػ   ىا ػػػ  اليػػػدرس      ا١تمرػػػد الياػػػٍت /  ز ػػػاؾ يف ل ةرػػػ رال   ضػػػا  ىػػػدفت الدرا     
يف فػػزدا اػػن ايئػػ   ىا ػػ  22اذ مت  نػػ   اااػػ س ت ا ػػت يانػػ  الثحػػث اػػن  ،اسػػيتداـ اليم ػػال اول ػػًتى  ابلمة اػػ  اليم اةاػػ 

 ا انتػػػػػػو  اػػػػػػث تاصػػػػػػ ت  يػػػػػػ وج الثحػػػػػػث اذل اف  (spss)ي ـ الث  ػػػػػػث ابسػػػػػػيتداـ اٟتااثػػػػػػ  او صػػػػػػ وا  ١تم ٞتػػػػػػ  ،اليػػػػػػدرس 
%يف ىتااز ت النسب 2100%يف ىٛت   الث  لارساس  2202اليتصص ل الي ن اجا     ت اي ص النسب جمليةح الثحث  

%يف  ةػػػ  تاصػػػ ت الدراسػػ  اسئػػػ  اذل افياػػػ ر اا ػػػب ايئػػػ   ىا ػػػ  0200%يف ىاوان   2200ْتسػػب ف ػػػ  اٞتػػػن : ذ ػػػار  
، 0222  ػزه ىي)ةػ ف:.رػ رال اسػيتداـ ال ٣تاػ ل ا٠ت صػ ىي ػ  ا١تػ ارل ٔت،سيتداـ اليانا لاليدرس  ل ةر رال الالزا  و

 يف23
 ( 2332دراسة ) السيف  .3

 وأساليب تنميتها من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس "ا " معرفة مدى توفر كفاايت التعليم االلكرتوين  ومعوقاهت
 ال اول ًتى  ىاماي هت  ىأس لاب تنةاير  ان ىجر   نز أيئ   ىا   ىدفت الدراس  اذل امزف  ادء تافز  و  ل اليم    

ىتثػُت اػن النيػ وج  ،يف ام ةػ 202ىيد أجزست الدراس  ي ص يان  ا ا ػ  اػن   ،اليدرس      ا  الًت ا  ّت ام  ا١ت   سماد
األيثػػ   اودارسػػ  ىاليدرسسػػا  أف ا١تمايػػ ل الػػيت ٖتػػد أيئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس  اوان  اػػن تنةاػػ   وػػ  هتن ىارػػ راهتن ىػػي  )ػػزع 

 ،ىصػما   تصػةال ا١تاػزرال اول ًتى اػ  ،ىتم رض اورتث   ل األ  دلا  اح ال ااج اليدرسسا  ا١تادا  داخل ىخ رج اٞت امػ 
ىجػػ  ل  وػػ  ل ىارػػ رال  ،ىتػػاافز  وػػ  ل اليم ػػال اول ػػًتى  لػػدء يئػػاال ىا ػػ  اليػػدرس   ئػػ ل يػػ ـ  درجػػ  اياسػػم 

ت ارػ   وػ  ل ىارػ رال اسػيتداـ او ًت ػت  ، اػث    ػت ايػاافزع  درجػ  ي لاػ  .اآلرل   ا١تزتثػ  األىذل اسيتداـ اٟت سػا 
 درج  ي لا   ة  تاص ت الدراس  إذل يدـ ىجاد فػزىؽ ذال دولػ  إ صػ وا   ػُت يئػاال ىا ػ  اليػدرس  تمػظء إذل ايغػَت 

 يف00، 0222الدرج  الم ةا  ىا٠ت ع. الساف:
 (2336دراسة )عزمي  .4

 " التعرف اىل كفاايت ادلعلم تبعا ألدواره ادلستقبلية يف نظام االلكرتوين عن بعد "
ىيػػػد   غػػػت يانػػػ  ،ىػػدفت الدراسػػػ  اذل اليمػػػزؼ اذل  وػػػ  ل ا١تم ػػل تثمػػػ  ألدىاره ا١تسػػػياث ا     نػػػ ـ اول ػػًتى  يػػػن  مد    

ىأفززل  يػػػ وج ،ابلزسػػي ؽ   سػػ من  يةػػ ف ى ال  اػػن   اػػ  الًت اػػػ ،يف اػػن ا١تم ةػػُت اٞتػػػ اماُت ىاسػػ يدسرل222الدراسػػ   
ىىي :  وػػػػػػػ  ل الث  ػػػػػػػث ىار راتػػػػػػػو   اليم ػػػػػػػال ،الدراسػػػػػػػ  ٜتػػػػػػػ   وػػػػػػػ  ل ىارػػػػػػػ رال ل ةم ةػػػػػػػُت  درجػػػػػػػ  ارةػػػػػػػ  جػػػػػػػدا

ىدل ت ػػن ،ىا١تنسػػق ىا١تاسػػز  درجػػ  ارةػػ ،ىا١تاـا    ػػُت    ػػت  وػػ  ل ا١تصةةُت،ىالي نالاجي،ىا١تادـ،ىا١تز ػػد،اول ًتى 
  إ ص وا   ُت أيئػ   ىا ػ  اليػدرس  ىالم ثػ    تزتاػب أباػ  ال وػ  ل ىارػ رال اليم ػال اول ػًتى  ىن ؾ فزىؽ ذال دول

اى ا٠تػ ع   ،اى ا٠تػ ع   اليػدرس ،ىاليت تندرج    ل ىظاوػ  اسػياث ا  تمػظء اذل اليتصػمل األ ػ دلي اى الدرجػ  الاظاواػ 
 يف21، 0220 يظاي:.٣ت ؿ اٟت سا  اى ا٠ت ع   اسيتداـ او ًت ت
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  Chari 2005 )دراسة ) .5
 " Online Learningالعوامل ادلساعدة يف جناح عملية التعليم ادلباشر " 

يف Online Learning ية اػػػ  اليم ػػػال ا١تث  ػػػز ىػػػدفت الدراسػػػ  ا١تادا اػػػ  اذل الياصػػػل اذل الماااػػػل ا١تسػػػ يدع        
 (online learning) و٧ت ح ية اػ  الػيم ل ا١تث  ػز ،رس هت تن ىلت الدراس   ما الائ   الزواس  ا٠ت ص  ابودارع ى٦ت 

ىذل   دراس  الاروق الزٝتا  ىا١تسح ا١تادا ، ت ا ت يان  الثحث ان أيئ   ىا   اليدرس  ىتاص ت الدراس  إذل المااال 
ى٘ت) ت  ،١تننة  ىاب١تيم ةُتىأ نة  الديل ا٠ت ص  اب،ان أبر  اؤازرع اودارع ل جادع ،ا١تس يدع   ٧ت ح ية ا  اليم ل ا١تث  ز

 انةػػ  ٘ت) ػػت الائػػ    ،يئػػ   اٞتػػادع   : اٟتػػزص ي ػػص تػػاازف األ ئػػم    تمػػاسز رسػػ ل  اٞت امػػ  ىتااسػػ  خممرػػ  ىانجظاهتػػ 
ى  ف ان أ زز ا  تاص ت إلاو الدراسػ  ليػ لال  .الينناةا    الثن   الينناةي ىية ا  الينساق ىاليئ ر ا  ىأ نة  ديل ا١تيم ل

ىضزىرع تدخ رل ىتم ىهنل   ا يب اليسجال ىاوسية ع  ،صماابل ىإ٧ت ح ية ا  اليم ل : أبا  ٚتاح الم ا ُت   اٞت ام ال
ىت ثا  اىية ا هتل ىأىصت الدراس   با  تمزسف أيئ   ىا   اليػدرس  ا١تسػيجدسن   نةػ   ،إذل المال  ى  ل ائ الهتل

ا١تز ػػدسن األ ػػ دلاُت ىأيئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس   ػػدىرال تدرسثاػػ  ليمػػاسز يػػدراهتل  إضػػ ف  إذل إٟتػػ ؽ ،اٞت امػػ  ى زاوػػق اوتصػػ ؿ
 Chari:2005,112)  .م اليمزؼ ي ص اليم ل ين  مد .ىار راهتل

 (Arome 2001دراسة ) .6
 ومدى توافر مصادر التعلم ادلتاحة للطلبة " ،" التعرف إىل التعلم عن بعد

ىادء تاافز اص در اليم ل ا١تي    ل م ث    ج ام  زاث  اي ا١تويا    ،ين  مد ىدفت الدراس  اذل اليمزؼ إذل اليم ل      
ى ئػوت  يػ وج الدراسػ  يػن تػاافز ا١تػااد  .ىا١تمايػ ل الػيت سااجررػ  المػال  ىاٟت ػاؿ الػيت تسػرل   اليغ ػب ي ارػ  ،ى و سير 

ىتػػاافز أجرػػظع  ،اػػ  ن اٞتغزافاػػ  الثماػػدعٔتػػ  فػػارل يػػ  نا األ ،ا١تمثايػػ  األاػػز الػػ ي ا ػػن ٚتاػػح المػػال  اػػن اٟتصػػاؿ ي ارػػ 
إضػػ ف  إذل ٤تدىدسػػ  اسػػيتداـ أجرػػظع اٟت سػػب  ،ىاب١تا  ػػل يػػدـ تاافزىػػ    الوػػزىع ،اٟت سػػب اآلرل   ا١تثػػٌت الػػزوا  ل ج امػػ 

رسػ   ةػ  أظرػزل  يػ وج الدراسػ  ىجػاد امايػ ل إدا  ،اآلرل ان يثل الم ث    ا١تثٌت الزوا  وسػيتداار    األيةػ ؿ اودارسػ 
 ةػ  تاصػ ت النيػ وج إذل يػدـ ىجػاد فػزىؽ   ا١تمايػ ل الػيت سااجررػ    ثػ  ج امػ    ،ىأ  دلا  ى ا ا  ٖتد اػن ية اػ  الػيم ل
أاػػػ  أىػػػل اٟت ػػػاؿ ا١تسػػػ ب    تػػػ لال  .ىا٠تػػػ ع المة اػػػ  ،ىا٠ت واػػػ  اليم اةاػػػ  ،ىاٞتػػػن  ،زاثػػػ  اي ا١تويا ػػػ  تثمػػػ  ١تيغػػػَتال المةػػػز

 يفArome: 2001,87اماي ل ية ا  اليم ل المال  فيية)ل   اسيتداـ اليم ل اليم ى  ىاليم ل ابليجز  .  
 اثمناً : مناقشة الدراسات السابقة 

يت تاصػػ ت الارػػ  اخي وػػت الدراسػػ ل السػػ  ا    اىػػدافر  ىيان هتػػ  ىاودىال او صػػ وا  ا١تسػػيتدا  انىاػػ  يػػن النيػػ وج الػػ
 ت   الدراس ل ٢ت ا تزء الث  )  ان الئزىري ان يئ  ى ه الدراس ل ان خالؿ اىل ا م دى  ىىي :

 من حيث اذلدف :  .1
يف اليمػػزؼ ي ػػص اػػدء  وػػ  ل ا١تم ػػل 0220لاػػد تمػػددل اىػػداؼ الدراسػػ ل السػػ  ا  فنجػػد  ػػل اػػن دراسػػ   يظاػػي 

يف ىدراس  0222تين ىؿ اماي ل اليم ال اول ًتى   دراس   الساف  ودىاره ا١تسياث ا    اليم ال اول ًتى  ى مئرل



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىدوموظىفيىالطلومىاالندانوظتطنىىببحوثىالموصلىاالكاى،مجلظىدوروظىرلموظىمحكمظ

ISSN. 1815-8854ى

 هـ2221 ربوعىالثاني  -0602(،ىتذرونىالثانيى06مجلظىدراداتىموصلوظ،ىالطددى)

 

 
(971) 

(Arome 2001)  يف اػدء ااػيالؾ ايئػػ   0222يف ىدراسػ    ػزه ىي)ةػ ف 0222ااػ  دراسػ   سػػرال ىا١تصػ ح
 (Chairi 2005)ىا   اليدرس  ار رال اليم ال اول ًتى  ىانرل ان تن ىؿ ٧ت ح ية ا  اليم ال ا١تث  ز  دراس  

 العينة : من حيث  .2
يف ام ةػػػ  ىتدرسسػػػا    ال  اػػػ ل 202 – 23اخي وػػػت الدراسػػػ ل    جػػػل المانػػػ  ا١تسػػػيمة    اػػػث تزاى ػػػت  ػػػُت  

 .ىاٞت ام ل
 من حيث االداة :  .3

اسيتدات امنل الدراس ل اوسيث     بداع ان ادىال الثحث الم ةي ٞتةح ا١تم اا ل ىالثا انل ا١تمدع ٢ت ا الغزض 
 .ي ١تالوة  ألازاض الدراس اح اسيتداـ ا١تنرج الاصو

 الوسائل االحصائية :  .4
 مت اسيتداـ الاس ول او ص وا  ا١تن سث  ١تم ٞت  ت   الثا انل ىاٟتصاؿ ي ص  ي وج ٔت  سن سب ىاىداؼ الثحث 

 النتائج :  .5
ىػػػي  يف ا١تم ةػػُت لي  ػػاف ٜتػػ   وػػ  ل 0220فاةػػ  سيم ػػق  نيػػ وج الدراسػػ ل السػػ  ا  فاػػد تاصػػ ت دراسػػ   يظاػػي       

يف تاافز  وػ  ل اليم ػال اول ػًتى  لػدء 0222 و  ل الث  ث ىا١تز د ىا١تادـ ىالي نالاجي ىا١تاـا ،اا  دراس   الساف 
يف تاصػ ت اذل افياػ ر اا ػب ايئػ   0222يئاال ىا   اليدرس   ئ ل ي ـ ى درج  اياسم  ااػ  دراسػ    ػزه ىي)ةػ ف 

يف تاصػػػ ت اذل ىجػػػاد فػػػزىؽ   0222ى اػػػ   دراسػػػ  السػػػرال ىا١تصػػػ ح ىا ػػػ  اليػػػدرس  ل ةرػػػ رال اسػػػيتداـ اليم ػػػال اول ًت 
 .اياسم ل اٟتس  ا  ١تر رال اليم ال اول ًتى 

 الفصل الثالث
 Procedureاتسعاً : اجراءات البحث  

اسػػػػػػيتدات الث  )ػػػػػػ    الثحػػػػػػث اٟتػػػػػػ رل ا١تػػػػػػنرج الاصػػػػػػوي ىالػػػػػػ ي سرػػػػػػيل ابل ئػػػػػػف يػػػػػػن اسػػػػػػياء ا١تيغػػػػػػَت ا١تػػػػػػدرىس      
 يف ىىفا  ٢ت ا الثحث سي اف ار رال اليم ال اول ًتى  ىي ا١تيغَت ا١تدرىس 30، 0223 يث س:

 Population Of Researchرلتمع البحث  .1
سي ػاف ٣تيةػػح الثحػػث اػػن ٚتاػػح ادرسػي ىادرسػػ ل  امرػػدي الونػػاف اٞتةا ػػ  ل ثنػُت ىالثنػػ ل   از ػػظ ٤ت فنػػ   انػػاء 

اػدرس   امرػد الونػاف اٞتةا ػ  ل ثنػ ليف  00  ل ثنػُت ىادرس ىادرسػ    امرػد الونػاف اٞتةا ػ 30ىالث لغ يددىل  
 يف2ٔتاجب ال ي   الص در ين ادسزس  تز ا   اناء  مث  اليتماا  ة    اٞتدىؿ  

 (1اجلدول )
 يوضح توزيع افراد رلتمع البحث

 اجملةاع يدد اليدرسسُت يدد اليدرسسا ل اسل ا١تمرد
 00 00 22 امرد الوناف اٞتةا    نُت

 30 02 22 ف اٞتةا    ن لامرد الونا 
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 عينة البحث .2
 يف0لغزض اجزا ال الثحث مت اخيث ر يان   ثاا  يئااوا  ان  ال ا١تمردسن ىان ال  ار ىاوان   ة    اٞتدىؿ  

 (2اجلدول )
 يوضح توزيع افراد عينة البحث

 اجملةاع يدد اليدرسسُت يدد اليدرسسا ل اسل ا١تمرد
 22 20 20 امرد الوناف اٞتةا    نُت
 22 20 20 امرد الوناف اٞتةا    ن ل

 02 02 02 اجملةاع
 

 اداة البحث .3
لغػػزض ٖتااػػق اىػػػداؼ الثحػػث ىياػػػ س ارػػ رال اليم ػػػال اول ػػًتى  ا  مػػػت الث  )ػػ  ي ػػػص المدسػػد اػػػن الدراسػػ ل ىىيػػػح     

يف ىابلػزال اػن  داثػ  0202 اخيا رى  ي ص ااا س ار رال اليم ال اول ًتى  ل ةز ػظ الػا ٍت ل يم ػال اول ػًتى   السػمادي
 ا١تاا س او اف الث  )  ي ات ابوجزا ال اوتا  : 

 Face Validityالصدق الظاىري   .1
ىيد اسيتدات الث  )  الصدؽ الن ىزي ىساصد  و انرز اىرل ان ان ىز صدؽ احملياء سيل الياصل الاو ان خالؿ      

يف ٤ت ةػػُت ىذلػػ  لػػيوحمل اوخيثػػ ر أى ا١تااػػ س ظػػ ىز  0يػػزض اوداع ي ػػص ٣تةايػػ  اػػن احمل ةػػُت و ساػػل يػػددىل يػػن  
 .%12ىا٠تزىج ابسيني ج اف اوخيث ر ساا  ا  ىضح لاا سو ي ص اف و سال درج  اتو ؽ احمل ةُت ي ص  ل  ند ان الثناد 

 يف ي ص ٣تةاي  ان ا٠ت ا    ٣ت ؿ الًت اػ  ىي ػل الػنو 2يف ىذل   مزض ا١تاا س  ا حق 013-010، 0221 المث سي :
ام ىػػػد الونػػػاف  % ي ػػػص صػػػال ا  الواػػػزال ليمثاارػػ  ي ػػػص ايئػػػ   ىا ػػ  اليػػػدرس   222يف الػػػ سن اتواػػػاا  نسػػث  0 ا حػػق
 .اٞتةا  
 Hem Discriminationحساب القوة التمييزية لفقرات ادلقياس  .2

  ي ػػص اليةااػػظ  ػػُت سمػػد ام اػػل ٘تااػػظ الواػػزع اػػن الصػػو ل ا٢ت اػػ    ٖت اػػل الواػػزال فػػ  ٘تااػػظ الواػػزع سسػػ يد   ٖتدسػػد يػػدرهت
 .ىذىي الػػػدرج ل ا١تيد اػػػ  ىاوفػػػزاد ذىي الػػػدرج ل الم لاػػػ  اٟت صػػػ ُت ي ارػػػ    اوج  ػػػ  ي ػػػص اوخيثػػػ ر أى ا١تااػػػ س،اوفػػػزاد

يف ىلغػػػزض  سػػػ   اليةاػػػظ مت اخياػػػ ر يانػػػ  اػػػن تدرسسػػػي ا١تم ىػػػد ىاويػػػداد ل   نػػػزا ل ػػػاف يػػػدد 020، 0222 النثرػػػ ف:
و سص ح ٟتس   اليةااػظ لػ ا مت اوسػيم    ٔتػدرس ا١تػدارس اويدادسػ  اػن ٛت ػ  الئػر دال  ا١تدرسُت   ام ىد الوناف ي ال

يف اػػدرس ىمت تمثاػػق ا١تااػػ س ي ػػارل ىتصػػحاحو ىمت تاسػػال افػػزاد المانػػ  اذل 222الم اػػ  يف ىيػػد   ػػغ يػػدد افػػزاد يانػػ  اليةاػػظ  
تدرسسػػي ل) ػػاف اجملةايػػ  الػػد ا  ىيػػد مت اسػػيتداـ يف 02يف تدرسسػػي ل) ػػاف اجملةايػػ  الم اػػ   ٣02تةػػاييُت ي اػػ  ىد اػػ   اايػػح  

 يف2اوخيث ر الي وي جملةاييُت اسيا يُت    س   الااع اليةاظس   ة    اٞتدىؿ  
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 (3اجلدول )
 يوضح حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس مهارات التعليم االلكرتوين

 ريل الوازع
الااة  الي وا   يف تدرسسي02اجملةاي  الد ا    يف تدرسسي02اجملةاي  الم ا   

 او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب احملسا  
2.  202022 2021022 202322 2000220 20322 
0.  202232 2022023 200000 2022202 00220 
2.  202120 2002220 200223 2022002 20202 
2.  200000 2002203 202212 2020101 20100 
0.  202022 2002222 200223 2022002 00220 
0.  203202 2022002 200202 2020222 00231 
3.  200223 2022200 202020 2022220 20011 
1.  202022 2002222 200022 2022022 00022 
2.  200003 2023012 200331 2020022 20202 

22.  201222 2023021 200202 2020222 00022 
22.  200222 2002202 202100 2022022 20002 
20.  200100 2020112 202022 2021022 20022 
22.  200212 2021022 202221 2020112 20022 
22.  200003 2023012 200331 2020022 20202 
20.  200222 2022021 200202 220222 20222 
20.  202002 2022222 202020 2022202 20021 
23.  203223 2020222 202221 2020112 20223 
21.  200212 2021022 202222 2022322 00122 
22.  200232 2002222 202212 2020101 20002 
02.  200002 2021320 200032 2020220 20210 
02.  200020 2021322 202221 2020112 20202 
00.  200100 2020112 202020 2022220 30200 
02.  200003 2023012 20000 2022202 00221 
02.  200020 2021322 200223 2022002 20222 
00.  20222 2002203 202200 2002001 20202 
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 ريل الوازع
الااة  الي وا   يف تدرسسي02اجملةاي  الد ا    يف تدرسسي02اجملةاي  الم ا   

 احملسا  
  او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب

00.  203202 2022002 200223 2022200 00110 
03.  202221 2020112 202322 2000220 20013 
01.  202120 2002220 200022 2022022 00222 
02.  200003 2023012 202022 2021022 20220 
22.  200222 2022021 202100 2022022 20230 
22.  202002 2022222 202200 2002001 20022 
20.  201221 2022022 200122 2022320 00001 
22.  203000 2020022 202112 2022021 20000 
22.  200223 2002202 202000 2002202 00312 
20.  201322 2022220 200222 2002202 20230 
20.  200200 2022023 200223 2022200 20222 
23.  202120 2002220 202212 2020101 20201 
21.  200223 2022002 202222 2022222 20010 
22.  202222 2002203 202000 2002202 00232 
22.  200322 2022222 200000 2022202 20200 
22.  200002 2002220 202222 2022202 00322 
20.  200202 2020222 202232 2022202 20102 
22.  200223 2022200 202322 2000220 00202 
22.  202221 2020112 202000 2002202 20020 
20.  202322 2021322 202200 2002001 20022 
20.  20023 2022200 202000 2002202 00312 
23.  202020 2022220 202210 2022021 00020 
21.  200022 2022022 202000 2002202 00222 
22.  202100 2022022 202322 2000220 20303 
02.  202020 2022220 202210 2022021 00020 
02.  202002 2022222 202033 2002022 20103 
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 ريل الوازع
الااة  الي وا   يف تدرسسي02اجملةاي  الد ا    يف تدرسسي02اجملةاي  الم ا   

 او٨تزاؼ ا١تما ري  ٨تزاؼ ا١تما رياو الاسا اٟتس يب احملسا  
00.  203223 2022022 200022 2022022 00000 
02.  200322 2022222 202322 2000220 00020 
02.  202232 2022023 202210 202021 00003 
00.  203000 2020022 200331 2020022 00221 
00.  203022 2022200 202112 2022021 20201 

 
يف يند اسياء 2021ت ٦تاظع اذ اف الاال الي وا  احملسا   ٚتامر  ا   ان اٞتدىلا  الث لغ   ي ة  ابف ٚتاح الوازال          

 .يف ل ا مت او يو ظ ّتةاح الوازال21يف ىدرج ل  زس   2020دول   
 Reliabiltyالثبات   .3

ف وخيثػ ر الػ ي تيةيػح ،سئَت ال)ث ل اذل درج  اوسيازار أى اوتس ؽ   الدرج ل ا١تيحاا  ي ػص اداع الااػ س اػح الظان    
درج تو ابل)ث ل ىا اوخيث ر ال ي ت اف الدرج ل ي او اسيازع ىاسيةزع أى ايسا  تئح الوزد  اليدرسسييف    و  الو   

 يف020، 0221ان اليصناف   ازال الاا س ا١تتي و   المث سي:
 Test – Retest Reliabiltyالثبات ابالختبار واعادة االختبار  

اػػ  ايػػ دع اوخيثػػ ر  زساػػ  اث  ػػزع ليحدسػػد ثثػػ ل اوخيثػػ ر ىتميةػػد ي ػػص تمثاػػق اوخيثػػ ر اػػزتُت اييػػ لايُت ي ػػص تمػػد  زس     
 يف000، 0222 يةز ىاخزىف: . و  اجملةاي  ا١تيج  س  ىا١تية)   ل ةجيةح اوص ي ان اليدرسساُت

خػػ رج المانػػ  اوس سػػا  ىمت تمثاػػق يف تدرسسػػي ىتدرسسػػا  اػػن امرػػد الونػػاف اٞتةا ػػ   نػػُت ى نػػ ل اػػن 02 اػػث مت اخيثػػ ر  
ى سػثت  0202/  0/  20ىمت ايػ دع ا١تااػ س ي ػارل  مػد اػزىر اسػثايُت  يػ رسخ  0202/  0/  0ا١تاا س ي ارل  يػ رسخ 

يف ى١تمزفػػ  دولػػ  ام اػػل اورتثػػ ط مت  سػػ   الااةػػ  2011الػػدرج ل ىاسػػيتدـ ام اػػل اورتثػػ ط  َتسػػاف ىجػػد ا ػػو سسػػ ىي  
يف ى 21يف ينػد درجػ   زسػ   00131يف ىىػي ا ػ  اػن اٞتدىلاػ  الث لغػ   30022ثػ ط ىىجػد ا ػو سسػ ىي  الي وا  ١تم اػل اورت
 يف2020اسياء دول   

 الصورة النهائية وتصحيح ادلقياس 
يف فاػػزع ىسا  ػػل  ػػل فاػػزع  ػػداول 00 مػػد اجػػزا ال الصػػدؽ ىال)ثػػ ل ىاليةاػػظ  ػػ فظ ا١تااػػ س ي ػػص يػػدد فازاتػػو الث لغػػ        

يف ىت اف الدرج  الم ا  ي ص 20002 صارع سا   يف ىتًتاىح الدرج ل ي ص الثداول  ، صارع اياسم ،ع جادعاوج       صار 
 يف 220يف درج  ىٔتياسا فزضي  00يف درج  ىالد ا   201ا١تاا س  

 التطبيق النهائي للمقياس
 يف 0/0/0202مت تمثاق ا١تاا س ي ص المان  اوس سا  ل ثحث  ي رسخ   
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 الوسائل االحصائية 
   ٖت ال الثا انل ابسيتداـ  (spss)اسيتدات الث  )  اٟتااث  او ص وا  

  .الااة  الي وا  لمان  ىا دع ىالااة  الي وا  لمانيُت اسيا يُت،الااة  الي وا  ١تم ال ارتث ط  َتساف،ام ال ارتث ط  َتساف
 الفصل الرابع

 عاشراً : نتائج البحث عرضها ومناقشتها
 لألىداؼ  سايل يزض  ي وج ىفق

 اوال : نتائج اذلدف االول : 
" التعرف على مستوى ممارسة مهارات التعليم االلكرتوين لدى اعضاء ىيئة التدريس يف معاىد ىال ي سنمل ي ص 
 الفنون اجلميلة " 

زاؼ يف  اب٨ت20202 مد تمثاق اخيث ر ا١تر رال ي ص افزاد المان  ىجد اف الاسا اٟتس يب لألفزاد المان  سس ىي       
يف 220122يف ىجد اف الااة  الي وا  احملسا   تس ىي  220يف ىيند اا ر يو ابلاسا الوزضي الث لغ  102اما ري يدره  

 يف2يف  ة    اٞتدىؿ  01يف ىدرج ل  زس   2020يف يند اسياء دول   0ىىي ا   ان اٞتدىلا  الث لغ   
 (4اجلدول )

 التعليم االلكرتوين للعينة يوضح نتائج االختبار التائي لقياس مستوى مهارات
 الدول  الااة  الي وا  الاسا الوزضي او٨تزاؼ ا١تما ري الاسا اٟتس يب

 2020دال  يند  220122 220 102 20202
 

ىى ا سمٍت اف افزاد المان  سيةيماف ٔتسياء جاد ان ار رال اليم ال اول ًتى  ىيد سزجح سثب ذل  أتثز ا١تدرسُت      
نرئ  الم ةا  ىالياداا  اليت تساد اجمليةح   ف  ىاجمليةح المزايي خ ص   ة  اف خئاع ا١تدرسُت ىا١تدرس ل ىا١تدرس ل ابل

 ة  اف ،ل دىرال اليدرسثا    اليم ال اول ًتى  وسيتداـ اٟت سا    ف لو اثز   ٖتسن ار رال اليم ال اول ًتى  لدسرل
ىؼ ج وح   ارىان دفح ا١تدرسُت اذل ا يس   ار رال اليم ال اول ًتى  الايي ا١ترٍت ىضزىرع اسيتداـ اليم ال ٖتت ظز 

يف ىدراس  0222ىى ا سيوق اح دراس   ل ان  سرال ىاص ح ،ىاسيتداار    الدرىس اول ًتى ا 
 .يف0222ي)ة ف ،يف ىو تيوق اح دراس    زه0220 يظاي ،يف0222 الساف:
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 اثنيا : نتائج اذلدف الثاين 
 " التعرف على الفروق يف مهارات التعليم االلكرتوين وفقا دلتغري اجلنس وادلؤىل العلمي " ي ص  ىال ي سنمل   

 ان اجل ٖتااق ى ا ا٢تدؼ مت
 التعرف على الفروق وفقا دلتغري اجلنس - أ
يف  انة  الاسا اٟتس يب لالان   ػ ف 002يف اب٨تزاؼ اما ري يدره  22200ىجد اف الاسا اٟتس يب ل   ار سس ىي       
يف ىينػػد  سػػ   الااةػػ  الي واػػ  لمانيػػُت اسػػيا يُت ىجػػد اف الااةػػ  الي واػػ  احملسػػا   300يف اب٨تػػزاؼ اماػػ ري يػػدره  20200 
يف لػػ ا فػػػ لوزىؽ 01يف ىدرجػػ ل  زسػػ   2020يف ينػػد اسػػياء دولػػ   0يف ىىػػي اصػػغز اػػن الااةػػ  اٞتدىلاػػ  الث لغػػ   2032 

يف ىو تيوػق اػح دراسػ   السػاف 0222ي)ةػ ف ،اػح دراسػ    زه ىى ا سيوػق،لاست دال  ا ص وا   ُت ا١تدرسػُت ىا١تدرسػ ل
 .يف0222
 التعرف على الفروق وفقا دلتغري ادلؤىل العلمي  - ب
د ياراهيف ي اػت الث  )ػ  ابسػيتداـ ٖت اػل اليثػ سن ،ا جسػيَت، نػزا لاجػاد ثػال  اسػيا ل ل ةؤىػل الم ةػي     لارساس     

يف 202002يف ىىػي اصػغز اػن الااةػ  اٞتدىلاػ  الث لغػ   20203   تسػ ىي  ان النػاع اوىؿ ىىجػد اف الااةػ  الو واػ  احملسػا 
ىيػد سزجػح ،يف ل ا ف لوزىؽ اَت دالػ  ا صػ وا  ىفاػ  ١تيغػَت ا١تؤىػل الم ةي0003يف ىدرج ل  زس   2020يند اسياء دول   

م ةػي  ةػػ    اٞتػػدىؿ سػثب ذلػػ  اف ٚتاػح ا١تدرسػػُت  ػ ر اا  ػػدىرال تدرسثاػ  ل يم ػػال اول ػػًتى   غػا الننػػز يػن ا١تؤىػػل ال
 يف :0 

 (5اجلدول )
 يوضح نتائج حتليل التباين للفروق يف مهارات التعليم االلكرتوين تبعاً دلتغري ادلؤىل العلمي

 الدول  Fياة   اياسا ا١تز م ل درج ل اٟتزس  ٣تةاع ا١تز م ل اصدر اليث سن

 2022 0 0201  ُت اجملةاي ل
 10202 03 2203201 داخل اجملةاي ل اَت دال  20203

  02 023201 ال  ي
 

 يف0220يف ىدراس   يظاي 0222ىى ا سيوق اح دراس   ل ان  سرال ىاص ح 
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 الفصل اخلامس
 احد عشر : االستنتاجات والتوصيات وادلقرتحات 

 اوالً : االستنتاجات 
 ان خالؿ الني وج اليت تاص ت الار  الث  )  مت ىضح اوسيني ج ل اوتا  :

 .درسُت ىا١تدرس ل   ام ىد الوناف اٞتةا   لي  اف ار رال اليم ال اول ًتى  ١تسياء جاداف ا١ت .2
 .و تاجد فزىؽ   ار رال اليم ال اول ًتى  ىفا  ١تيغَت  اٞتن  ىا١تؤىل الم ةييف .0

 اثنيا : التوصيات
   ضا  الني وج اليت تاص ت الار  الث  )  تاصي :

 اويداد ىاليدرسبيف ت )اف الدىرال ل يم ال اول ًتى  لظ دع ىتماسز ار رال اليم ػال  ي ص ا١تدسزس  الم ا  ل ًت ا  .2
 .لدء ا١تدرسُت ىا١تدرس ل

 .ايية د ار رال اليم ال اول ًتى   ة دع اس سا    ايداد ا١تم ةُت ىا١تدرسُت   ا١تم ىد ىاٞت ام ل .0
 اثلثاً : ادلقرتحات 

 ث  )  ىان اال نير  اجزا ال الثحث تاًتح الث  )  اجزا  الدراس ل اوتا :  ضا  الني وج اليت تاص ت الار  ال
 .اجزا  دراس  ين ار رال اليم ال اول ًتى  لدء ام ةي ىام ة ل ا١تز    او يداوا  .2
ا سػػػ  يف  ػػػُت ا١تدرسػػػُت  –اجػػػزا  دراسػػػ  اا ر ػػػ    ارػػػ رال اليم ػػػال اول ػػػًتى  ىفاػػػ  ١تيغػػػَت ا١تيتصػػػمل  ي ةػػػي  .0

 .  ام ىد الوناف اٞتةا  ىا١تدرس ل 
 ادلصادر العربية واالجنبية

 ادلصادر العربية .1
يف،م ف ي اػػ  اليم ػػال اول ػػًتى  ا١تاجػػو ابلواػػدسا   تنةاػػ  اليو ػػَت الم ةػػي 0222أ ػػا جحجػػاح حيػػِت ن،ى سػػا   اٝت ياػػل يةػػز  .2

  اف ال)  .المدد ا٠ت ا ،  رللة جامعة القدس ادلفتوحة،ىاوٕت ى ل ٨تا لدء   ث  اٞت ام  م،
رلليية أخبييار ،أ يػػا ز 20222يف،ما١ترػػ رال اوس سػػا  الػػيت حييػػ ج الارػػ  ا١تم ةػػاف ل يم ػػال يػػن  مػػد م،المػػدد 0202ا ػػا لػػـا : ا٣تػػد  .0

 . اخلليج
رللية يف،م اسياء ٖتااق ايم ث ل  ام سَت اٞتادع الئ ا   ل ةئزؼ او  دلي ّت ام  الادس ا١تويا   م،0222ٛت د، زسف ي ي  .2

 يف،ا رس.23المدد  حوث والدراسات  الرتبوية الفلسطينية،مجعية الب
يف،م ا١تمايػػ ل الػػيت تااجػػو ا١تئػػزفُت او ػػ دلاُت ا١تيوػػزاُت   ج امػػ  الاػػدس ا١تويا ػػ  اسػػيتداـ لثاا ػػ  0220ٛت سػػل يثػػد يمػػ    .2

 يف،تئزسن اوىؿ.1المدد  رللة جامعة القدس ادلفتوحة،اٞت ام  او  دلا  م،
 .2يف،م اليم ال اول ًتى  م،ية ف : دار ا١تن ىج ل نئز،ط0222رابح،ا ىز  سن  .0
رللية يف،م ار رال اليم ال اول ًتى  لدء ايئ   ىا   اليدرس    ج امػ  الاػدس ا١تويا ػ  م،0220سرال،راز ىا١تص ح اميصل  .0

 يف    اف ال)  .22يف،المدد  0،اجمل د  جامعة القدس ادلفتوحة
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تافز  وػ  ل اليم ػال اول ػًتى  ىاماي هتػ  ىاسػ لاب تنةايرػ  اػن ىجرػ   نػز أيئػ   ىا ػ   يف،م ادء0222الساف،ان ؿ س اة ف  .3
 اليدرس      ا  الًت ا  ّت ام  ا١ت   سماد م،رس ل  ا جسيَت اَت انئارع،ج ام  ا١ت   سماد،ا١تة    المز ا  السمادس .

رلليية ٞتػػدد  ػػاؿ ف سػػو  ىاورػػـا اىػػداؼ ىادارع اودارع م،يف،م الػػدىرع اليدرسثاػػ  ل ةػػدر ُت ا١تسػػ يدسن ا0220الئػػ ز :اػػ زي اٛتػػد  .1
 يف.0220يف لسن   22،المدد  العلوم الرتبوية

 يف.0222يف ٘تاز  22،المدد  رللة دراسات تربوية يف،م الاا دع اودارس  م0222 ر   :  رززاد ن  .2
دار  اف ل مث ي    ـا الس ا ا  ميف،م اس لاب الثحث الم ةي ىاليح ال او ص وي   الم0221المث سي،ي ال ف ضل خ ال  .22

 ىالنئز ىاليازسح، غداد.
،دار ا١تسَتع ل مث ي  2يف،م ا١تدخل اذل ان ىج الثحث   الًت ا  ىي ل النو  م،ط 0223يث س : ن خ ال ىاخزىف  .22

 ىالنئز،ية ف،األردف.
ًتى  يػػن  مػػد م،ا١تػػؤ٘تز الػػدىرل ل ػػيم ل يػػن يف،م  وػػ  ل ا١تم ػػل ىفاػػ  ألدىاره ا١تسػػياث ا     نػػ ـ اليم ػػال اول ػػ0220يظاي، ثاػػل  .20

 ا رس،ايافز ي ص ا١تايح 2-03 مد،ج ام  الس م ف ي  اس،اساا ان 
                            oman.com/rescarch-a.html www.icode-http:// 

ق اليم ال اول ػًتى  م،ا١تػؤ٘تز يف،م تنةا  ا١تر رال ا١ترنا  لدء   ث  ج ام  الادس ا١تويا   ان خالؿ تمثا0222المسا ي،رج    .22
   0222 – 20/  2- 0الًت اي   ج ام   الاي نا  ف سمُت 

 .،دار ا١تاسزع ل نئز ىاليازسح،ية ف،األردف2يف،م الاا س النوسي ىالًت اي م،ط0222يةز،٤تةاد اٛتد ىاخزىف  .22
ء ايئػػ   ىا ػػ  اليػػدرس    ىا ػػ  اليم ػػال يف ،م اػػدء تػػافز ارػػ رال اليم ػػال اول ػػًتى  لػػد0222 ػػزه ي در،ىي)ةػػ ف اافػػق حيػػِت  .20

،ايػػػػػػػػافز ي ػػػػػػػػص ا١تايػػػػػػػػح 202020،اجمل ػػػػػػػػد 220،المػػػػػػػػدد رلليييييييية تنمييييييييية الرافييييييييدين ز ػػػػػػػػاؾ يف م،  –الياػػػػػػػػٍت   ا١تمرػػػػػػػػد الياػػػػػػػػٍت 
http://www.iasj..net/ias%3Ffunc%3Dfulltext%26ald%3D88675 

رللييييية الشيييييرق يب،ا١تة  ػػػػػ  المز اػػػػػ  السػػػػػمادس ،يف،م ارػػػػػ رال اليم ػػػػػال اول ػػػػػًتى  م،  اػػػػػ  الئػػػػػزؽ الغز 0202ا١تػػػػػ ل ي : ىػػػػػدء  .20
 يف.00،المدد  العريب

 يف، ظسزاف.20المدد  رللة جامعة القدس،يف م اليم ال اول ًتى  ىار رتو م،0202ا١تمداىي : ف ضل  .23
يف،م ا١تئػػ الل الػػيت تااجػػو الم ثػػ    ج امػػ  الاػػدس ا١تويا ػػ  ٔتز ػػظ  اػػت سػػ  ار الدراسػػي   0220اص ح،اميصػػل ن يظسػػظ  .21

 المدد ال)   ىالسياف،   اف اوىؿ.،رللة احتاد اجلامعات العربية،اسيتداـ الثاا   او  دلا  م
 ، دار الئزىؽ ل نئز ىاليازسح ،ية ف، األردف.0ط،يف م اس سا  الاا س   الم ـا الس ا ا  م0222النثر ف،ااسص  .22
ي ج ام  اويصص ل وػ  ل اليم ػال اول ػًتى    يف،م ادء اايالؾ ٤ت ضز 0222النج ر  سن يثد ،ىالمجزاي س اح ٚتال  .02

 ،المدد الس دس يئز،  ظسزاف.رللة جامعة القدس ادلفتوحةضا   ما ا١تيغَتال  م،
يف،م امايػػ ل اسػػيتداـ اليم ػػال اول ػػًتى  الػػيت تااجػػو ا١تم ةػػُت   ادسزسػػ  الًت اػػ  0222 سػػُت  سػػ ـ ٤تةػػاد،ىا حل ااػػُت ا حػػل  .02

 ،المدد ا٠ت ا ،   اف ال)  .اجمللة الفلسطينية للرتبية ادلفتوحة عن بعدىذل م،ىاليم ال ١تنما  ار د او
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 ادلصادر االجنبية .2
1- A rome،Glayds Ali, (2001)،'' Distance education: A cace study of 

availiability of learning resource to students at the Zimbabwe open 
University ''،phD dissertation،Florida Barry University School of Education. 

2- Chart،Hemlata،(2005) ," Administration and Implementation Issues at 
YCMOU "،an Indian open and Distance education University, PhD 
dissertation, Canada ; University of Alberta. 
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 يف2  ا حق ريل
 تطبيق مقياس مهارات التعليم االلكرتوين بصيغتو النهائية

 عزيزي التدريسي 
  عزيزيت التدريسية

 اجلنس : 
 ادلؤىل العلمي : 

   اول ػًتى  ىا١تاّضػح  اليم ػال  وػ  ل ااػيالؾ اػب ،اول ًتى اػ  ا١تاػزرال جػادع ىلزفػح  ىفّمػ ؿ انجػح إل ػًتى  ليم ػال
 تيئػةن ،ارػ رع يئػزع ٙتػ   ىتئةل.ىاودارع  ،ىاليصةال ،اليانا   :ىي رواسا ، ٣تالل ثال  ان ىتي اف .ا١تزفق اٞتدىؿ

 .اول ًتى  الاسا   المة ا  اليم اةا  ى٧ت ح الم لب، تم ل   ُتسرل أدا ، اؤ ز سي  ىٜتسُت
  .ثدسل ا١تن سبارجا اليوئل   اوج    ين فازال ا١تاا س   ل صزا   ىت  ز  اضح يالا          يف ٖتت ال

 اح الئ ز ىاليادسز ليم ى  ل امن  
 (1ملحق رقم )

 الفقرات ل
بصورة 
 جيدة

بصورة 
 متوسطة

بصورة 
 سيئة

    .الاروق ىتمدسل  ئ    لدي الادرع ي ص  .2
 جر ز ي ص ىاجمل دال ا١ت و ل ىتننال إ ئ   لدي الادرع ي ص  .0

 .اٟت سب
   

    . ًت تاو ايصوح ل اح اليم ال  لدي الادرع ي ص  .2
 ىاوسيو دع السح  ا  اٟتاسث  خدا ل اح اليم ال  لدي الادرع ي ص  .2

  .انر 
   

    .النن ـ ان ىا٠تزىج الدخاؿ تسجال لدي الادرع ي ص  .0
    .ىاسًتج ير  ا١تيم ةُت ى ا انل درج ل إدخ ؿ لدي الادرع ي ص  .0
 ٞتةاح ىالاصاؿ ا١تازر، ٤تيا ل  ُت الينال  لدي الادرع ي ص  .3

 .ين صزه
   

    .النن ـ ي  ىا١تزاس   ا١تيمّ ةُت، ا و ل إدارع لدي الادرع ي ص  .1
 ىاجمل دال ا١ت و ل ى  ؼ ىتننال ىإ ئ   اليمّ ال إدارع لدي الادرع ي ص  .2

 .النن ـ داخل
   

    الوصاؿ ى ىاحمل دث ، اول ًتى ، ال سد اسيتداـ  لدي الادرع ي ص  .22
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 داخل ا١تيم ةُت اح تااصل أدىال أسّ  أى الدرج ل ىدفًت ،اوفًتاضا 
 .النن ـ

    .ل ةازر   ال ىصف لدي الادرع ي ص  .22
    .اليم اةا  ا١ت دع أىداؼ  لدي الادرع ي ص ىضح  .20
    .ا١تيم ةُت ان ا١تزجاع اليايم ل امزف  لدي الادرع ي ص  .22
 األا     اث ان اليم اةا  اٞتر  سا س ل  امزف  لدي الادرع ي ص  .22

 اٞتر   ن ـ ي ار  سنمل يااابل ي او ان سًتتب ىا  ىالغر، ا ،الم ة
 اٞتر  اايح ان السا س ل ٢ت ه-را ا ىضح اح ٢ت ، الي  ح اليم اةا 
 .الزٝتي

   

 ا١تم ا   ىالنا   ل ىالااجث ل ا١تئ رسح ىضح ٚتاح  لدي الادرع ي ص  .20
 .الدراسي الوصل خالؿ ا١تيمّ ةُت ان

   

    .اوخيث رال ىاااياد النر وا ، اليس ال اارسختامزف   لدي الادرع ي ص  .20
 يزا ع : ا) ؿ أسثايًا  ا١ت دع سَت ىصف  زسا  لدي الادرع ي ص  .23

 ٤ت ضزع، ل ل ا١تزفا  اليم اةا  ا١تاارد ي ص ىاو الع اليم اةي احملياء
 تم اةي  ئ ط أي أى األسثايي الااجب  ل تظاانا  ٤ت ضزع  ئار

 النةا  و  سي زر ْتاث) األسثايي - شالنا   ا١تئ ر   أسثايي،
 .أسثايا ً 

   

 ى الم لب ى ا١تم ل  ُت الزٝتا  اليااصل يناال ٖتدسد لدي الادرع ي ص  .21
إل ًتى ،   زسد ( ىسا   ان أ )ز اخيا ر ىسوّئل ا  المال  إ الغ
 إدارع  ن ـ تنثار ل اوجية يي، اليااصل ىس ول  صا ، رس ول
 إخل....اليم ليف

   

 ىتظىسده الياٍت الديل اد أسن ل ةيمّ ل تم اة ل ىضح الادرع ي ص لدي  .22
 .امرل اليااصل ٔتم اا ل

   

 ىت  َتىل ىييرل تننال ي ص ا١تيمّ ةُت لدي الادرع ي ص اس يدع  .02
 .اسيةز  ئ ل اليس ال ىاااياد انرل،-ا١تم ا   ابألية ؿ

   

 انرل ١تم ا  ا اليم اةا  ا١تر ـ إ ة ؿ ي ص لدي الادرع ي ص تئجامرل  .02
 .٧ت  رل لئة ف ذل  ىاي  م 
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    .اسيةز ى ئ ل فارس  راجم  تغ س  لدي الادرع ي ص إيم ورل  .00
 يثل تنناةو  زسا  ى ا١تازر ٔت اانل الي ـ لدي الادرع ي ص او١ت ـ  .02

 .الثد 
   

 ان فار  ٔت  اليم اةا  ىاأل ئم  الاس ول لدي الادرع ي ص ازاجم   .02
 .ية ر  سالا  ان يب دىال ىىروق،-رىا ا

   

    .الثد  يثل ا١تاّزر ٤تيا ل ازاجم  لدي الادرع ي ص  .00
 ا١تاّزر أىداؼ ٖتااق   ا١تسيتدا  اودارع تس ىل أف لدي الادرع ي ص  .00

 .اليم اةا 
   

 المال  ٖتواظ   ا١تسيتدا  اودارع تس ىل أف لدي الادرع ي ص  .03
 .تو ي رل ىز دع

   

 اليمّ ل ي ص ا١تسيتدا  اودارع ي ص تئجحّ  فألدي الادرع ي ص   .01
 .اليم ى 

   

 ى  مل، :ا١تم اا  وسص ؿ ىسا   ان أ )ز اسيتداـ لدي الادرع ي ص  .02
 ...ىاَتى   ا ش ى ىإ واجزاؼ، فادسا، ى صارع،

   

 ٚت يا   ٣تةاي ل ائ رسح ٚت يي،  ا شلدي الادرع ي ص اسيتداـ   .22
 .صغَتعيف ىاَتى 

   

األسثايا ،  النا ش، ىالااجث ل لا  لص اسيتداـ لدي الادرع ي   .22
 .ي ص الثحث تئجح اليت اليم اةا  ىاأل ئم 

   

    .ىاليااال اليم ال   اليم اةا  اٞتر  أ نة  ازاي ع لدي الادرع ي ص  .20
    .ىالو زس  ا١ت  ا  اٟتااؽ ازاي ع لدي الادرع ي ص  .22
 اٞتر  أ نة  سب  اول ًتى ا  األدىال اسيتداـ لدي الادرع ي ص  .22

 .اليم اةا 
   

 األْت   أخز ىااا ث  ا١تم اا ل  داث  ان اليب د لدي الادرع ي ص  .20
 .ىا١تسيجدال

   

 تمةل ىالزىا ا ا١تسيتدا  اول ًتى ا  ا١تاايح  ف اليب د لدي الادرع ي ص  .20
 .صحاح  ئ ل

   

    .تم اةا  ااارد ىأس  اول ًتى ا  الاروق ٖتدسث لدي الادرع ي ص  .23
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 أى  ا ر  مت صوح  أس  أى سمةل، و را ا أي تغاَت لدي الادرع ي ص  .21
 .ىجاد لو سمد دل إل ًتى  اايح أى   فر ،

   

 ا١تيمّ ةُت   ج ل تزايي  مزسا  ىاأل ئم  احملياء تصةال لدي الادرع ي ص  .22
 .ىخص وصرل

   

 اول ًتى ا  الزس ول  زسق ين الداول اليااصل لدي الادرع ي ص  .22
 .الدىرس   م رالىاو

   

    .النا ش لا     اسيةز  ئ ل ا١تئ ر   لدي الادرع ي ص  .22
 02 أيص ى  ادع   ا١تيم ةُت اسيوس رال ي ص الزد لدي الادرع ي ص  .20

 .األسثاع أ ـ خالؿ س ي 
   

 اوتص ؿ ىسا   ابسيتداـ أى اول ًتى   زسد إرس ؿ لدي الادرع ي ص  .22
 ا١تاّزر   ا١تميةدع

   

 ىاااياد ابألسثاع ا٠ت ص  ابألية ؿ ا١تيم ةُت لدي الادرع ي ص ت  َت  .22
 .أسثايي أى  ا ش  ئ ل ىاجب آلي النر وا  اليس ال

   

  اؿ الوارس  الزاجم  ابليغ س  ا١تيمّ ةُت تظىسد لدي الادرع ي ص  .20
 .رصدى    ؿ ابلدرج ل ىتظىسدىل انرل ا١تم ا   األية ؿ

   

 امو ىاليااصل ١تازر   ا١تيم ل اسياء مّارت اي  م  لدي الادرع ي ص  .20
 .٧ت  و لئة ف ذل  ٓتصاص

   

    .ا١تيمّ ةُت  ُت اول ًتى  النا ش ىتاجاو تسرال لدي الادرع ي ص  .23
   ىائ ر يرل ل ةيمّ ةُت الزاجم  اليغ س  تاده لدي الادرع ي ص  .21

 .النا ش
   

 تزيص اليت  األس    زح  زسق ين النا ش تمةاق لدي الادرع ي ص  .22
 .ذل  ي ص ىتمّةااو، ىتئجاح ا١تيمّ ةُت ابلنا ش

   

 ا١تيمّ ةُت النا ش، ىإلظاـ أسثايي سؤاؿ  زح لدي الادرع ي ص  .02
 أجا   ي ص الزد ى  ل  ،ي يّ  أجا   ي ص الزد ي او، ى  ل  ابوج   
 .ا١تئ ر   ضاا ا ٖتدسد اح ردىدىل ىإثزا  زاالورل

   

  ئ ل األسثايي النا ش إدارع فزص  ١تيم ةُتا إيم   لدي الادرع ي ص  .02
 .٤تدد أسثاع   األسثايي النا ش إدارع ٣تةاي - ل تارل ا)ل تم ىف
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 ٗتدـ تو ي ا  إل ًتى ا    ئم  المال  تظىسد لدي الادرع ي ص  .00
  .ا١ت دع أىداؼ

   

 داول امو  ئ ل ىاليااصل ا١تيمّ ل اسياء اي  م  لدي الادرع ي ص  .02
 ا١تيم)زسن . المال  ىاس يدع يلد .ذل   اؿ

   

 يالا ل ٟتس   (rubric)الزى زؾ  أداع اسيتداـ لدي الادرع ي ص  .02
  ئ ط ىأي ىالنا   ل ىا١تئ رسح ىالااجث ل اوخيث رال   اليااال
 .درج  لو تزصد تم اةي

   

 ام ا  تم اةي  ئ ط ألي ىاضح  تم اة ل  ي     لدي الادرع ي ص  .00
 .ا١تيم ةُت ان

   

 ى ا   ل ىائ رسح ىىاجث ل اخيث رال  ُت اليااال أس لاب تناسح  .00
 اليم ل أمن ط اح سين سب ٔت  ا١تيناي ، اليااال أس لاب-ان ىاَتى 

 .ىا د أس ا  ي ص اوييص ر ا١تتي و  ىيدـ

   

 أمساء اخلرباء واحملكمني ( 2ملحق رقم ) 

 التخصص مكان العمل اللقب العلمي اسم اخلبري ت

 ي ل النو  الًت اي   ا  الًت ا  الم ـا او س  ا  أسي ذ   يزف لأ.د فئا   .2
 ي ل النو  الًت اي   ا  الًت ا  الم ـا او س  ا  أسي ذ أ.د  دء في ح  .0
 ي ل النو  الًت اي   ا  الًت ا  الم ـا او س  ا  أسي ذ اس يد أ.ـ.د صثاح   سز  .2

 ي ل النو  الًت اي الم ـا او س  ا   ا  الًت ا   أسي ذ اس يد أ.ـ.د اٛتد ىيد   .2
 ي ل النو  الًت اي   ا  الًت ا  الم ـا او س  ا  أسي ذ اس يد أ.ـ.د يال   سُت  .0
 ي ل النو  الًت اي   ا  ي ـا الازاف أسي ذ اس يد أ.ـ.د ف  ة  الثدرا   .0
 ي ل النو  الًت اي ادسزس  تز ا   اناء ادرس ا الـ ٤تةاد ذسب  .3

 ي ل النو  الًت اي ٦ت) ا  الًت ا  ار ال ادرس ي سلااس   حيِت   .1
 ي ل النو  الًت اي ال  ا  الًت اس  ا١تويا   ادرس د. يا  ى دي  .2

 ي ل النو  الًت اي ر اس  ا١تيةاظسن ال)  ا  ادرس د. ا جد ي سل  .22
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